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Tomáše ze Štítného život.

Divn nepíznivý a velmi nezasloužilý jest osud tohoto ve

zpsobu svém zajisté nejznamenitjšího spisovatele veku tr-

náctého, že se o nm nikdcž, v žádné kronyce, v žádných

soukromých zápiskách ani zmínky neiní, akoli jisté jest, že

o nm a o jeho zásluhách spisovatelských mnozí vedéli, neto-

liko vn na hradech, ale i v Praze, že mnozí spisy jeho sob

oblibovali, ano že tmto mnohým k vli a k žádosti výslovné

Štítný ku konci života svého spisy své zvlášt vzdlal a obno-

vil. Hlavní díl viny této padá ovšem na mistry uení Pražského,

jichž mnozí Štítného a spisv jeho vbec až do jeho smrti hyz-

dili nepestávali, jediné proto, že o vcech vznešených psal

esky, a že se opovážil stedovkou ucnosf s nepístupné la-

tiny výše dol stáhnouti a do sprostých píbytk krajan svých

uvésti, i zpsobem svým, jakož se jemu v tom nikdo vyrovnati

neuml, uiniti ji chutnou a záživnou. A takto by se bylo

stalo, že akoli ve spisích svých ustavil sob pam neskona-

lou, však o nm a o životu jeho nyní tém nic by se ne-

vdlo, kdyby nebyl on sám v tchto spisích po rznu nkteré

a velmi skrovné zprávy o sob zstavil. A proto také touž

mrou, jakož asové posléze minulí nové a nové spisy jeho na

jevo vynášeli, a ím bedlivji spisové tito byli probíráni, pi-

cházela také na jevo nová vzácná zrnka k životopisu Tomáše

ze Štítného, kterážto sebrána jsouc v jedno, podávají ne sice

úplný, ale již nyní dosti zetelný obraz života jeho.

První poátek životopisu muže tohoto uinn jest od Fr.

Palackého v asopisu esk. Museum 1. 1838 str. 3. Potom

1. 1845 dal Jos. Jungmann ve Výboru z literatury eské I. str.

635 ponkud širší zprávu o život jeho, zvlášt dle rukopisu
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Opalovického a Budišínského, ježto se zatím byly nalezly. asu
pak tohoto nyníjšíha sepsal opt prof. Hanuš týž životopis, po-

ínaje jím svj ^jRozbor filosofie Tomáše ze Štítného," kdežto

zvlášt pomry djin polilických a náboženských vku jeho i

vkiiv pedešlých obšírnji vylíil. V životopisu, kterýž já nyní

tuto pináším, šlo mi jediné o to, abych veškeré zprávy o Štít-

ném, le již prvé ze spisuv jeho aneb od jinud byly známy, le mi

se teprve pozdji pi pehledání rukopisv jeho v nov naho-

dily, snesl v jeden jakýž lakýž celek, pi emž se dj vnj-

ších dotýkati míním jen potud, pckud dotené zprávy samy k

tomu podají píinu. Jsouf pak pramenové, jichž k tomu konci

užito, lilo nejvydatnjší : a) rukopis cis. knihovny, se známkou

XVII. A. 6, tuto tiskem vydaný; b) jiný rukopis cis. knihovny,

se známkou XVII. D. 31, kterýž po pepisovalelích nazývati

míním Jindichohradecký; c) rukopis eského Museum, se

známkou I. C. 11; d) rukopis eený Opatovický, nyní léž v e-
ském Museum, se známkou I. C. 12; pak e) rukopis Budišín-

ský : „Rozmluvy nábožné." Krom toho nalézají se také nkterá

více mén didežilá zrnka v rukopisích cis. knihovny: „ei
nedlní a svátení" a „O sedmi vstupních."

Tomáš ze Štítného narodil se dle mého domnní, jehož

dvody níže položím, asi 1. 1325. O rodiích jeho nic není

povdomo, než že od nich pijal první své vychování, jak se

podobá, na otcovské tvrzi. Slítne jménem, v nynjším kraji

Budjovickém, prvé v Táborském. Zmiiujet se o tom jen n-
koliko slovy v rkp. Budišínském, kdež dí: „mysle a rozjímaje,

kak mi jest z mladu mílo bylo cos bud slýchati kesanských

vcí od otce svého a od matee, pronž sem pak i v písma

píišíd v nkakú známost." Tch asv, když v Cechách ješt

nebylo jiných škol, le klášterních, bylf to sice obyej pišlý

zpsobem pirozeným, však ale blahodjný a ušlechtilý, že ro-

diové stav vyšších sami vedli péi o zdárné vychování dtí

svých. Tím se nejen v neporušenosti zachoval staroeský

prostý mrav domácí, ale i ctnosti obanské, láska k vlasti a

k svému jazyku, pecházely koleno po kolenu ddictvím s otce

ua syna. A kterak potom i Štítnému mnoho záleželo na tomto



zpsobu vycliovííní rodiny jeho, toho dovozuje vlší díl knh

jeho pozstiilých. Krom toho zmiuje se také Štítný s ob-

zvláštním zalíbením o své ovdovlé báb, ježto též v rodin

zstávala: „Vždy to pomním," praví, „kakž kolivk, když se

ženiti chteh, ne tbal sem na to, ježto sem slýchal ješt za

mladu od své báby, jež jest byla piedobrá žena v poestné

sprostnosti, žej' iekala: „Ba, milý Hospodine! kak jest to, že

mají vdovy odplatu vtší, než manželé? a dm máme lep-

šie bydlo a pokojnjšie než v manželství!" (str. 83, r. 34.)

Taková slova neudají se slyšeti, le kde v rodin sku-

ten panuje upímná láska a pravá spokojenost'. Zdali ml
Štítný jakých bratí, jest velmi pochybné; ale jisté jest, že

ml dv sestry, „telky" svých dlí, Pellratu a Annu, kteréžto

bez pochyby zstavše v slávu panenském, což tehdáž obzvláštní

byla zásluha, s ním a s rodinou jeho podlé tehdejšího obyeje

zstávaly v nedílnosli, majíce od nho po otci do života každá

svj roní plat. Toto se aspo soudili dá z toho, co v po-

sledním poízení svém rozkazuje dtem: „Své telky v esf

mjte ; dávajte paní Pellrat, což jste jí dlužní, a také paní

Ann nedajte býti v nedoslatciech, donidž živa jest" (sir. 311,

i\ 17— 19.) Taktéž o manželce jeho, kdo byla, nic se neví;

ale s hlubokým mysli pohnutím vzpomíná Štítný laskavé její

pée o dli své a asné smrti její, napomínaje jich, aby se

vespolek milovaly : „Vidíte to, a vidli sle, kak máti vaše darmo

vás milovala, a vy jí nic dobrého prvé neuinili. A chcele-Ii

znamenali, i jáf také miluji vás : by pro vy nebylo, vclimf

bych živ byl jinaejie. — Protož vždy pomnlo na svú matku,

jist ežf jest vás snažn odchovala a milosliv, vtší prací, než

mnohé maléry inie; a proste Boha plnu žádostí, af jí Buoh

ráí milostiv býti, a dá se jí za odplatu. Af jest ona božím

zpósobem sešla s svta, nemáf jejie pamf sníti proto s vašich

srdcí a jejie milosf. A když nají tak budete milovati, rozmy-

sléc se, že nelze se jest v pln oplatili otci a matei — as a

tiem se nám oplate, aby spolu se sami tiem pilnjie milovali

:

neb tak sme rádi jedno z vás odchovali, jako druhé." A pak

dále napomíná: „Protož pomáhajíc sob podlé Boha i v duchov-
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nich vcecli i v tlesných, a pihié se stežte i rta i lovka

zlého : nedajte mezi sebú róznice i jedné uinili. rt dobré

isté piezni neád vidí — a lidé zlí a lakomí asto rádi mezi

vlastními leckakús uinie róznici, aby jich užiti mohli. Sv-
domf jsem toho, nebof m jest nco toho potýkalo!" (43 —

^44). Toto nauení opakuje v krátkosti ješt jednou v poslední

vli své, dávaje pitom jako rozumti, s které strany mu ta-

ková rznice pišla: „Stežte se," dí, „by vás zlý chytrý á-
bel, nepietel všie milosti dobré, neoklamal, a nezboil u vás

milosti: nemohl-li by jinak, ale skrz duchovnie lidi." — Dle

zpráv rukopisu Budišínského a Jindichohradeckého, jednu s

druhou srovnajíc, nalézá se, že ml Štítný dtí pt. Jedno

však zemelo již prvé 1. 1376; neb v rkp. cis. knihovny, kdežto

Štítný na prvním listu v poátení ozdobné litee B co uitel

dtí svých jest vypodoben (viz naped tuto snímek), spatují

se ped ním již jen tyry dti, ti dvata, ježto se snadn

poznávají po páscích nad elem, a malý chlapec. V rukopisu

Budišínském, totiž v druhé, asi v letech 1385—1390 obnovené

polovici, na str. 168, praví k dtem svým: ^že tré vás jest

chvaln a dobe tento život dokonalo;" v rukopisu pak Jindi-

chohradeckém, téhož asu také obnoveném, v nadeené po-

slední vli své (str, 311 . 15) dí výslovn: „Jižf vás jen dvé

jest, a Buoh to vie, dokud budete. A mnl sem nedávno, bych

vás tvero ml po sob pozuoslaviti!" Z doložení tohoto vy-

svítá, že mu nedlouho pedtím opt dv dcery smrtí sešly. Po-

zstalé pak dti byly Anežka a Jan, o kterýchž ješt e bude

níže. Vezme- li se tedy za to, žeby tento Jan v as vypodo-

bení svého byl v stáí 10 let — neb Štítný sám také v témž

rukopisu dotýká pílišné mladosti dtí svých slovy : „což nynie

snad pro svú mladosf nemóžete rozumti, ani sdržeti v pamti"

(1, . 4) — a žeby dti jeho jedno po druhém postupovaly v

stáí o dvé léta: takto by pi-ipadl satek jeho manželský asi na

rok 1357, totiž asi v 32 rok vku jeho.

Položiv toto naped o soukromých svazcích rodinných To-

máše ze Štítného, obrátím se nyní k veejnému jeho životu a

k psobení literárnímu. Když 1. 1348 universita Pražská byla
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založena, Ichdáž byl Šlítný j'iž dospélý jinoch, maje vku svého

asi 23 let. Odebrav se podlé jiných také na toto nové uení,

pipojil se ke tíd artistv; vysvdiijef to nejen obsah ve-

škerých jeho spisv, ale i on sám netají nedokonalé zbhlosti

své v právích, bera od dobrých juristv nauení ve vcech

pochybných, i ukazuje k nim od sebe také jiným. „Bch sob
liem ohyzdil duchovnie práva," dí v rkp. musejním (v kap. 63),

„že sem mnl, by lež omlúvala pro báze sešpíleti, ješto

móž pijíti stálému muži: až jeden jurista pivedl mi to k roz-

umu práv, a ukázal mi to, že duchovnie práva hyzdie lež

takéž, jako i svaté písmo." V rkp. pak cis. knihovny, kdež

dokazuje eholníkm z práv církevních, že neprav iní, uchý-

livše se od svého prvního ádu, dokládá : „Nevíte-li mn, ;

oliežte upiemých mistróv svatého písma aneb jurist" (135,
\

25); a níže pak opt : ^Nevíš-li mn, otiež jurisl" (i39, 38).

Ale a v uení literárním, veliké v nm maje zalíbení, ztrávil

nkolik let, a ve vdách prospl tak, že vyrovnati se mohl

mužm asu svého nejvzdlanjším, ehož spisové jeho jasné

vydávají svdectví: však neodhodlal se k tomu, aby se dal po-

výšiti na hodnosf mistrovou ili doktorskou, jakož slova jeho

sama vysvdují, kdežto dí: „Nejsemf i jeden mistr, af sem

byl i zirávil v uení prvá léta své mladosti" (286, 11). A v

pedmluv rkp. Budišínského vyznává, že piln za své mladosti

rád etl o vcech božských, rád mistra slyšel, a i ješt mílo

mu jest mysliti o tom."

V první pedmluv rukopisu cis. knihovny praví Štítný, že

skládal ty knihy z své hlavy, jakž mu se zdálo podobné, co

kde etl neb „slýchal na kázaní" (1, 21). Dležité jest v-
dti, í slýchal kázaní? Nebyly to lecí všední ei, nébrž ká-

zaní Waldhauserovy a Miliovy, jichž se tu dotýe. Dkaz
toho dává nejedno místo jeho spisv. Vytýkaje totiž v témž

rukopisu mnichm jich neády, tohoto dokládá: „A nad to, ještoj'

najstraššé zufánie, hnvají se, mrzí je každý kazatel dobrý,

neb kterýž koli dobrý lovk, jenž rozumie jich zablúzení;

rádi by ho i kacieem uinili, aby mli své lsti vtšie svobo-

denstvie!" (136, . 13—17,) Zetelnji nad to mluví veech
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nedlních a sváteních (list 34), dotýkaje též mnichv: ,,Tak

za mé paméli bieše (je d"ábel) vzbudil proti Kunrátovi, šle-

chetnému pravdy božie kazateli, kúc, by byl apostata, ež fa-

lešného duchovenstvie lesf ukazoval, a uil, coj' pravda; tak i

proliv dobrému Miliéovi ; a ješt zlí zle o nich mluvie, ale

kivdu. A jsú také, ješlo by rádi, by i to bylo, ješto já píši,

utopeno, ješto se jim chce, aby jen sami múdí vidieni byli."

A opít dále (1. 130) vzpomíná: „O s kakú žádostí kázáše jednu

šlechetný Mih u svatého Jiljie u Praze slovo toto ! lof plápo-

láše silný duch z nho v boží milosti ; ninohoj' tu vydal oho-

vých slov ! A já v tcj památce jakéž takéž, mnoho opust,

chci í'e mluvili sv. Jana a t. d." V rukopisu pak esk. Mu-

seum (kap. 200), vykládaje obraz apokalipsy v kap. YI, 3, dí:

„A jist žef je to tak bylo proli knzi Kunrátovi a knzi Mi-

licovi, jenž sta v Praze byja clná, vrná a statená kazatele

slova božieho, jeden Nmcóm, a druhý echóm : že mluvili

proti tomu, že v svatých staviech nesval bydle, mnozí emi
hrdými a nepravými jako hromem proti nim bili, a a ješt

zle mluvie o nich ti, jenž zlému ki, by nebylo zlé, a pak jim

dobrým ki, že zlí byli I"

Totof dává svllo novo spism Tomáše ze Štítného, a sku-

ten na mnohých místech znamenati lze jest, že Štítný kráí

v šlépjích tchto slavných horlitel církevních. Pivedu jen

nkteré toho píklady. Vytýkalo se totiž Waldhauserovi i Mi-

liovi mimo jiné, že píliš rozšiují smysl slova lichvy, horlíce

proti Icslnému jí pijímání. Kdyby byl Štítný u veejném ká-

zaní tak mluvil, co napsal o lichv pánm : že sice mohouvinu

s žida lichevného sníti penzi, ale neschovali jich sob, než

vrátiti, na kom jest žid vylichvil — a „hlédajlež, páni ! lak-li

židy jmále, i-li jinak : rádi byste, když vaši židé vylichvie

mnoho, zdali by vy mohli na nich mnoho vzieli I slydílc se

lichevníci sluli, ale lichvu béele rádi, ne proto, aby vrátili ji,

ale aby schovali sob! — Loti, zlodji i lichevníci ncchtie

zlí sluli: a páni radše chlie sluti dobrými, nežli byli!-' (158 —
159) — zajisté žcby se byl sotva s jiným polkal, nežli jeho

pedchdcové. — Dále se vytýkalo Miliovi a pozdji také
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Matji z Janova i jiným mislrin Pražským, že schvalovali píliš /

asté požívání svátosti oltání. V toin výslovn srovnává se

Štítný s Milieaí, ka : „I divím se múdrým lidem mnohým,

ješto si pilné vstali protiv tomu, aby nepijímali lidé asto bo-

žieho téla : a a ím by to lépe bylo, by lak pilni byli, uiec v

dobrolé, kak se mají mieti li, ješto chtie asto tlo božie pi-

jímali! Ale ješto kakýms hnvem hyzdie bez ozmysla všem,

ktož asto, nejsúc knžie, tlo božie pijímají: a snad žej'

jim byl Milic lžek v oi, jenž jest uil lid boží voli u pravd

a v jednot kesanské vicry, nic se s svatým písmem nedle:

kak tm mohu za dobré mieti? neb oit jsú proliv pravd

svatého písma" (218, . 26—35). Však ale Štítný iní pedce

v tom rozdíl, vyjímaje z astého pijímání vbec dli pro jich
,

nestalenosf rozumu: „Vám zvlášt, svým dlem, pravi: ež mi

se to zdá hodné, donidž jste mladi, nekvapte velme, by chtli
;

asto pijímati tlo božie: ale donidž vámi dtiná mladosf toí,

v rok jednu k velice noci." (221 , . 24—27.) — Také vinili

z toho Waldhausera i Milice, že nechtí dovoliti duchovním, aby

mli co svého vlastního. Toto se dolýe zvlášt duchovních 4 \$(a'^'

klášterských. A kterak Štítný o té vci soudí, najdeš ve lánku, ^

o zákonnících (sir. 129), kterýžto lánek vbec lak psán jesl,;:;, 0^v> '

-*'

žehy se za ani Konrád Waldhauscf, ani Milic Kromížský ne-

byl stydl. Ale kdež Milic v horlivosti své asto upílišil han
všechny stavy napoád, od nejvyšších hlav církevních i svtských

až dol po nejmenší mnichy i laiky, tu Štítný zstává povážlivý,

in rozdíl mezi dobrými a zlými, chvále dobré a káraje zlé.

V témž lánku o zákonnících praví : „Nemienímf dobrých zá-

konníkóv, ale ty, kteíž jsú vinni ; vd, žef mi odpustie dobí,

nebudú se na mne hnvali z lélo ei. A li zlí, kleréžf mie-

ním, le mnišie jsú, le jeptišky, af se i rozhnvají z toho,

netbámf toho." (133, 34) Chválí ctného arcibiskupa Pražského

Arnošta i císae Karla IV., že uinili v právích svtských mou-

dré opravy (147, . 37 — 148, . 15): ale vytýká také císai

pílišné berní ukládání pro koupení zem Brandeburské : „Strach

mn za krále, že piehš asto ji (berni) bére, a snad viece,

cht skupiti zem okolnie svým dlem, než pro obecné dobré :



a snadno-li jest jedné zemi skupiti tolik jiných zemí?* (156

r. 15.) Taktéž pro zlehení mince horh' na tehdejší krále eské,

ka: „Velmi jsú zlým grošem zlúpeni mnozí od toho asu, jakž

byl najprvé dobrý zaražen za krále Václava druhého. Potom

za Jana byl horší , a však ješté dvanádcet jich za zlatý stálo

;

a za Karla opét by horší, ale aioše slíbil toho polepšiti, a za-

tiem umel; až ted za tetieho Václava krále opét jest daleko

horší, že póldruhého mezdcielma jde jich za zlatý. I jest proto

všecko dráže, než déve bylo; ktož déve ml tyi a kopu

grošóv, mel hivnu stiel»ra : a již mnje bez sedmi aneb bez šesti

snad dvé kop, a má hivnu sliebra ! Kudyž to bez hiechu

bude, tak veliká všie zem záhuba, ktož mají groši které platy ?

É králi! páni! tak zde panujte, abyste lesf a kíivdu tupili, a

sami jie neinili!" (rkp. mus. kap. 68.) Mocnji však upomíná

následující místo na zpsob kázaní Miliových, kdežto mluv o

slovech Apokalipsy: „Aj, zem tesení veliké stalo se, a slunce

zernalo jako pytel žínný, a msíc vešken byl jako krev, a

hvzdy nebeské padaly na zemi" (VI. 12, 13), takto je vy-

kládá: „Zem hnulie jesthnutie lidu obecného od pravdy; slun-

cem znamenána jest stolice papežská, msiecem stolice ciesa-

ská, a hvzdami zob stav znamenajte, ješto padají v zemské

žádosti od nebeských, a z ádu v neád." (RIip. mus. kap. 200.)

Ne tak jako s Miliem, srovnával se Štítný, v mírnosti své, již

s uením Matje z Janova vbec, ano místo jeho jedno elí

patrn proti horlení Matjovu na poctu obrazv: „Prolof ani

jsem z tch, jenž mluviechu, by nemlo mezi kesany obrazóv

býti : mniemf, že sú uprielišili ; neb móžem mieti obrazy miesto

písm.a na památku takových vcí, ale ne aby obraz mohl býti

které božie podobenstvie" (rkp. mus kap. 224).

Z toho, 00 tuto pivedeno jest, poznává se již dosti zejm,

že se Štítný též klonil k mírné oprav církve v jejich údech.

I nese takto na sob v té vci ráz obecný asu svého, jakož

i také v tom, že jedno knihám obsahu náboženského piítal

cenu skutenou , knihami obsahu svtského pohrdaje. Církev

vbec a první kesanští vykladatelé písma svatého byli mu nej-

vyšší auctoritou, ale po nich v nejvtší vážnosti a uctivosti ml
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obecná snesení školy Pražské. Církvi a škole Pražské poddává

se na mnohých místech spis svých k opravení, a by v em
pobloudil. „Pravda jest," praví v rkp. cis. knih. (2, 29), „že já

i se vším tiem, což sem kdy psal, neb psáti budu, kostelu k opra-

vení poddávám se, ufaje tomu, že mé z milosti prvé opraví,

bude-li teba, nežli knihy." A v rkp. Budišínském : „Bylo-li

by mi ukázáno, ež bych kde pochybil, dal bych se rád navésti

pravd. Protož vždy ku ku opravení kostelniemu : poddávám se.

Ale ne by lecktos chll mé súditi a mé ei, jinak je bera,

než já miením." A opét v témž rkp. v druhém vzdlání : „A jáf

mám za lo, cožf mluvím neb píši o milém Bohu, nedlímf se

od límysla svatých a kesanských mistróv; neb sem piln za

své mladosti rád etl o tom, rád mistra slyšel, a i ješt mílo

mi jest myslili o tom, a i jiným k tomu, ještoj' mn mílo, a by

nebyli i latiníci, píinu dáti." V rpk. pak musejním v ped-

mluv prosí „dobrých uených," aby v tom, co je dobe pové-

díno, obránce jeho byli; pakli by kde pochybil, aby ho v tom

i jeho knihy opravili milostiv; „neb se vším, cožf sem psal

neb psáti budu, poddávám se kostelu k opravení a škole Praž-

ské." A pak dále v témž rukopisu, (v kap. 237) mluv o svá-

tosti tla božího, dokládá: „Pakli bych co nemúde povdl,

vyznávámf to, že nemiením nic držeti, než to, což drží obec

kesanská a škola Pražská."

Rád se také radil s muži na slovo vzatými ve vcech d-
ležitých a pochybných, a rád pijímal od nich nauení; ano první

pvodní práci svou, totiž spis tento tištný, podal sám „hroz-

ného rozumu a odivné pamti mistru, Albrechtovi, jenž jest prvý

z echov v svatém písm mistrovstvie došel Paížského," prose

jeho, bylo-li by v ní co takového, ješto by se nemohlo sjed-

nati s svatým písmem, aby dobrotiv opravil. V rkp. pak mu-

sejním, tu kdež mluví o odpustcích, že také k dosti uinní

píslušejí, dokládá: „Tm já tak rozumiem, a tak sem od n-
kterých uených slýchal. I pravil sem ten svój úmysl ped

mistrem Vojtchem, a ten mi je pochválil jeho." (Kap. 260.)

Tohoto mistra Vojtcha velebí Hus v jednom kázaní svém (1409)

jakožto výteného eníka. (Dje univers. Praž. I. 101.)
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Známo jest, že v devátém desítiletí trnáctého vku pi-

neseno jest do ech uení Viklefovo, a zde tím snáze rozší-

eno, ponvadž uení Oxfordské v Praze na universit se do-

volovalo. Mezi spory, kteréž o to mezi uenými theology vznikly,

byla otázka o transsubstanciací, i-li o to, zdali pi posvcení

chleba a vína v oltání svatosf podstata jich se zmní, anebo

nezmní, na pedním míst. Sporové tito vedli se s poátku

nkterá léta jen ve schzkách soukromých, prvé než vnikli na

universitu, od níž pak zapovdíni sou (1403). Takových soukro-

mých sporv a hájení uení Viklefova o transsubstanciací dotýká

Štítný v povdomém míst rkp. Opatovického (str. 252), kdežto

dí: „Aj, již mi jde léto sedmdesáté, a však ješt sú mnú nkteí

misti pohnuli tak, že neuml bych za jisto povdieti, jest-Ii

v té svátosti ješt chléb, pod nímž by bylo také tlo božie,

i-li tu již zhyne chléb byli a obrátí se v tlo božie? A to

sem já držal, mn, by byl kostel na tom ustanovil se; a podlé

toho úmysla položil sem to v nkterých svých knihách, kdež

sem ekl, by chléb tu již nebyl; a jiné cos bud", ješto k tomu

sluší, také sem položil : a ti misti dosti podobným dóvodem

ukázali mi, že tu ješt chléb jest v té svátosti, i také tlo božie.

Ale já radji ku: „Nevicm, které jest," než bych ekl: ytoto"

neb ntoto," když sej' v tom ani kostel ješt ustanovil.** Bylaf

to novota, kteráž jej s poátku pekvapila a pivedla v rozpaky

;

a však pozdji opt zvítzilo vící srdce jeho nad hloubavým

rozumem a zapudilo pochybnosf. Neb když potom pozdji, v ru-

kopisu musejním, opt o té svátosti pišla mu psáti píina, pro-

jevuje se již takto : ,.Akoli strach nkaký vzhrozuje m, táhna

od toho (t. od mluvení o té svátosti): však boží ufaje pomoci,

nenechám toho pro svú malosf. To vyknu isty, co srdce o té

drahé svátosti ví. Pakli bych co nemúde povdl, vyzná-

vámf to, že ncmiením nic držeti, než to, což drží obec ke-
sanská a škola Pražská. A prosím opravenie milostivého od

rozumnjších, bylo-li by v em potebie mé neopatrnosti, akoli

s toho, což vi(Mn, kak mám viti, nechtl bych po leiiies

hlav poslúpifi" (kap. 237). Rukopis tento psán jest léta 1399;

tehdáž se ješt škola Pražská o tom nebyla vyslovila. Koho tedy
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tou lecí hlavou míní, jest patrné, totiž nkteré mistry, kteí

se o uení Viklefovo v té vci horlivé zasazovali, a i jej také

prvé byli u víe jeho zviklali.

Ke spisová telství odhodlal se Štítný teprv u vku zmužilém.

Nejprvnjší plod jeho spisovatelský byl peklad spisku sv. Au-

gustina: De confliclu viliorum et virtutum, a knížky bratra Da-

vida ádu bosáckého o sedmi stupních. Podniklf tu práci k užitku

svých dlí, jakož hned na poátku praví: „Tylo knihy vám sem

zpoiedil, mé dielky ! ne sám jich skládav. A jsúf prvé sv. Au-

gustina o bojování hiechóv s šlechetnostmi; druhé jednoho bo-

sáka, len jest slul bratr David, o sedmi duchovnieho stavu vstup-

ních." Práce lato zpsobena jest okolo 1. 1370, nebof již v prv-

ní píivodaí práci své na poátku „knížek pálých" opakuje

v krátkosti obsah spisku o sedmi stupních, kdežto výslovn dí

pi slupni tvrtém: „O tom sem mnoho mluvil v jiných knihách

o sedmi vstupních;" a pii slupni šestém : „O lom sem také v týchž

knihách o sedmi vstupních viece mluvil;" a pi sedmém: „Kak

sem koli mnoho mluvil o tom, o sedmi vstupních mluv, však

ješt jest málo; ješt viece lulo o tom, a i dosti nebude, mlu-

viti budu." A konen v lánku „O modlitv" (sir. 250) praví

k svým dlem: „V onch knihách bosákových o sedmi vstup-

ních mnoho máte o ní atd." Již z toho se mže rozumli, že

tento peklad, jakož vbec všecky peklady Tomáše ze Štítného,

není žádné prosté penášení slov z jazyka jednoho v druhý;

bystrý, pohyblivý duch jeho nesnesl lizdy takové, aby peklá-

daje nepiinil aneb neujal, jakož se mu vidlo za prospšné,

ano mnohdy peklad jeho není nic jiného, než jako vytknutá

cesta, kudy leda jen myšlénky jeho kráejí. Viz co sám praví

o sedmi stupních : „Již pak o tom, ješlo s pihází duchovním,

ten, jenž jest latin psal tyto knížky, také jest psal. Ale já

mén toho dotknu, a snad s také k nkterému sám pimluvím

viece než dieve. A však i dieve nkde také sem své ei
piinil k úmyslu jeho, ne proto, by mi pro vili tiem lépe,

ale že mi s jest zdálo hodné tak svým dtem psáti. A prolož

i tuto též uiním."

Spis tento, byv dokonán, musel brzy, jelikož hledíme k leh-
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dejším okolnostem, velmi rozšíen a vbec znám býti. A jakož

u mnohých nalezl oblibu, lak u jiných, a snad u vtšího potu,

potkal se s nelibostí a s potupou. A když Štítný, nedbaje toho,

psáti nepestával, ale as od asu nové a nové knížky jeho zje-

vovaly se, vzrostla ta nelibost až i v nenávisf k nmu i k tm,

kdož je etli. Toto znamenité poznává se z toho, že Štítný již

v prvním pvodním spisu svém ml píinu hájili se proti tmto

svým nepátelm, a že touž obranu i ve všech pozdjších kni-

hách jeho opt a opt nalézáme. Štítný rozeznává dvojí zp-
sob tchto svých nepátel : jedni byli li, kteí vbec neumli esky

a jazyku eskému uiti se nechtli ; bylif to cizozemci, jimiž tehdáž

universita Pražská v hojnosti oplývala, a kteí se potom rádi v zemi

usazovali na tuných prebendách Druzí umii sice esky,

a nebyli také jinak odporní eštin, ale zdálo se jim nehodné

býti i nebezpené, aby se vci takové, ježto dle mínní jich

náležely jen do vysokých škol, vynášely ven a dávaly do rukou

sprostého eského lidu ; krom toho mnozí jich tupili také proto

Štítného a jeho knihy, že on, ani nejsa mistr, odvážil se psáti

vcech uených. Jedny mrzela tedy vbec eština, druhým

pak o to bželo, aby sob zachovali v uenosti monopol. První

znamená Štítný slovem „hliípí", druhé nazývá „pyšné a závistivé."

1 háji se v prvním spisu svém pvodním takto proti svým od-

prcm: „Mnozí lidé dobí sbierali rozliné písmo, a psali, aby

se shéli ti, ješlo sú stydli, tápajíc v moi tohoto svta: a zlý

starý had ábel pustil jed závisti své v jich ruku, tociš jich

úinek zlých lidí závistí leptal. Tohoj' nebyl prázden ni Jero-

ným, ni Augustin, ani eho: a což pak já! Ano mnozí rádi

by eské knihy zatratili, a tož jen dobré : onm básniem, jimiž

smilní viece se v svém smilstv rozžehují, nic nedjí, aneb ješto

ponúkají, aby svt byl vždy milován. — A nenie-liž lépe esky

ísti dobré na hradlech, neb kdež kolivk, a v ta doba aspo

mieti k Bohu dobru žádosf, zapomenúc zlé milosti smilné, aneb

klevet na besed aneb sváróv? — Ano i svatý Pavel, komuž

jest epištoly psal, psal jest je jich jazykem: Židóm židovsky,

Ilekóm líccsky. Svatý Jeroným babám psal a vyklad písmo

z neznámého jazyka ; kéž jest ekl : „Sprostní tomu neurozumjí?"
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Protož-li most()V nedlají, žeby nemúdrý mohl upadnuli s nho? —

Prolož nezdá mi se, by zlé bylo psali echóm eské knihy, ji-

miž by mohli mieli viery kesfanské a dobrých vášní nauenie.

A protož nechžf me had i ušlne, a já sbierám lyto tiešfky

k dobrému ohni, abych se i s vámi shél ! ufaji v Buoh, že se

zhojím, jakož sú se zhojili i jiní." (Sir. 3.) A pak níže: „Ti,

ješto hyzdie knihy eské, a i dobré, snad chliec, aby jen sami

byli múdi-í vidieni, mohli by se dobe leknuti božie pomsty"

ald., dokládaje: „Múdejší tomu rozumjí, a že tak vzácen jest

Bohu ech, jako latiník." (Str. 4.) A na konci spisu toho dí

opt : „Divné jest do nkterých, že nechtie znamenati, pravda-

lij', co se praví; ale jen chtie vdti, kto praví." (286, . 18.)

Taktéž v rukopisu Budišínském: „Proež pak rechnie a vrí

pyšní na m anebo hlúpí, ježto vše hyzdie, jemuž nemohu sami

rozomti, ež píši esky? A kto vie , komu to bude nkdy úži-

teno a kratochvilné v Hospodinu!" A v rukopisu Opalovickém

v pedmluv táže se opt: „Pro pak nkteí hyzdie to, že píši,

a za zlé mají tm, ktož tii knihy mé ? Ale když prvé hyzdie

mé knihy, nežli tii v nich, ukazujíf, žef je hyzdie neupiemým

úmyslem: ale by tli prvé v nich, a uzé-li v nich bludného

nco, i opravili to , to by mohlo býti z milosti pravdy." (Str.

161.) A v posledním díle svém, rkp. musejním, praví ješt

jednou: „Ale jsúf také, ješto na m zuby skípie, že já píši

takové knihy: snad z tch jsúc nkteí, ješto vše hyzdie, jemuž

sami nerozumjí; a druzí snad závislí, chliec jedné sami sluti

múdí, budu prvé hyzditi knihy než v nich ísti." A dále pak

dí: „Jsúf jist, ještof jim jest úžiteno takové knihy slyšeti neb

ísti v svém jazyku; protož nebrate toho, af všeliký jazyl^

chválí pána Boha. Kdyžf jest král Asverus jml rozliných ja-

zykdv písae, aby lidu svému každému jazykem jeho psal své

listy, a písmo to pipomíná: pro by pak pán Buoh i Cechóm

své vole nepsal a nenapomínal jich písmem užiteným?" ald. Ku

konci pak rukopisu lohuto (kap. 225) kára opt pyšné, ješto

mu z závisti za zlé mají, že píše, aneb tm, kteíž tou jeho

knihy, skoro týmiž slovy, jako v rukop. Opalovickém.

Znamenité však jest, že tito pyšní závistiví, na nž Štítný
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lolik horlí, ne jenom jemu, ale ani mezi sebou jeden druhému,

mislr mistrovi, nepáli slávy spisovatelské, a jeden druhého knihy

nemén hyzdili, lak že naposled již nikdo z nich ani psáti ne-

chtl knéh uených. Dotýkáf toho Štítný sám v témž rkp. mus.

v ei své k ueným (kap. 59), kdež jich napomíná, aby se

varovali, by v pýchu a v hrdosf nevstoupili, a v závisí jiným,

když by sami chtli vidíni býti, že jsou ueni. „A z tohof, prý,

bývá, jako je bratr jeden, Tohoduben, položil v knížkách svých

jednch, jimžlo iekají Horologium sapicníiae: jako by vidl

ve škole mistróv mnoho, a mie stiebrný mezi nimi; a každý

len mie chtl niieti, a však pilnjic po tom stoje, aby jej ji-

nému mohl vyraziti z ruky, než po tom, aby dosáhl jeho. Tof

podobenstvie z závisti uené kára, ješto každý z tch uených

závistivých chtl by sám dosáhnuti chvály, že je uený a umlý:

— a však každý pilnji toho hledí, aby tu chválu onomu od-

vedl, ním ohyzd jeho múdré povdnie neb knihy jeho, nežli

by sám uinil co takového. A tof jest," dokládá Štítný, „že

misti nepíší rádi knih takových, nechtiec , by je jiní ním
ohyzdili. Ale ekl Kristus: „Budú-li tito mleti, kamenie bude

volati!" A tak Brigita bába, Milic nemislr psali knihy: anif je

len chtl uený sluli, kterýž je psal knihy tyto."

Toto nyní pivedené míslo také proto jest dležité, že se

v nm opt jmenuje Milic. Naped již povdíno jest, s ktera-

kým nadšením zpomíná sob Štítný dobrého Milice, šlechetného

Milice, knze Milice, ctného, vrného a stateného kazatele; též

ukázáno, že duch Milice uitele slova božího v pravd, jenž se

nic s svatým písmem nedlil, provívá Štítného spisy ; tuto pak

opt nalézá se, že z Milice neniistra bére sob nemislr Štítný

'pi-íklad i píše nauné knihy, když jich misti psáti nechtí: ale

nad to dležitjší jest zpráva, že ten, kdo Štítného k tomu po-

hnul, aby národ eský vyuoval perem, byl práv zase Milic.

Tato zpráva znamenitá nachází se v témž rkp. mus. (kap. 11),

tu kde Štítný nápodobn, jako zde v knize této na str. 90, r.

7, mluví o sv. Pavlu, že ml mnoho dtí duchovních, zrodivje

dobrým píkladem, radou dobrou a nauením spasitelným ; a dále

praví: „Anif je byl knz Milic bez nich," dokládaje: „/f ncbijl
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on, snadt by i íéch vs£ch knih nebylo, ktcrél sem já psal.^

Z tchto slov souditi se dá, že mezi Štítným a Miliem byl

svazek dvrného pátelství, ímž se pak to neobyejné píbu-

zenství obou v smýšlení a ty neustálé vroucí zporaínky Štítného

na Milice snadné vysvtlí.

Druhý spis Tomáše ze Štítného a první jeho pvodní, jsou

tylo knihy obecných vcí kesfanských. Sepsal i sebral je nej-

prve též dlem svým, jmenovit proto, „aby mohli krátili chvíli,

túc v nich, a zvlášt v svátky doma ve vsi, kdež ani kázanie

bývá, ani nešpora;" a také proto, aby mli po nm, až ume,

památku. (Sir. 1, . 4— 11.) Dále pak ustanovil je také -kaž-

dému, komuž by byly k utšení a k poznání rozliných vcí,

kesfanóin rozumti úžilenýcli.'-' (286, . 9.) Dle toho dvo-

jího úmyslu svého položil také dvojí pedmluvu, první k dtem,

druhou k „rozmilé brati." V první praví takto: „I psalf sem

vám knihy dvoje: tyto prvé (t. pvodní) sám klada z své hlavy,

jakž mi sej' zdálo podobné, což sem kde etl neb slýchal na

kázaní aneb od uených, aneb se mohl sám domysliti, ještoj'

pístupné k tomu úmyslu, o nmž sem psal." Slova tato srov-

návají se z úplna s tím, co dí o svých eech besedních: ,.Rku,

což mohu, kak sem etl o tom nebo slyšal, nebo kdy myslil:

a ne všeho (ku), co sem etl, ale však nco" (str. 94 rkp.

Bud.); i vymují takto dokonale stupe pvodnosti, kterýž se

vbec ve spisích jeho pvodních má hledati. — „Ale druhé,- t.

knihy — dí dále k dtem — „ty
' sem hotovo sebrané, aneb

uinné nkým jiným latin, vyložil esky, a které jsú, tamr

sem to napsal. (1, . 19—24.) Dolýkáf se tu svrchu eeného
pekladu knížky sv. Augustina a bosáka Davida.

Potom dále praví: „Ale tyto 'prvé (knihy) rozdlil sem

v šestery knížky: Prvé jsú o viee" atd. (viz str. 1, . 25 —
str. 2. . 6.). Tuto sluší pozorovati, že Štítný iní rozdíl mezi

slovem knihy a slovem knížky. Tmito druhými rozumjí se

menší traktáty tak eené, jichž každý iní svj celek; sbírku

pak takových Iraktat v jedno sepsanou nazývá Štílný knihami

aneb také svazkem, jakož se toto shledá ješt laké v rkp. Opa-

lovickém. Takto v pedmluv naped oznámiv poet tch kní-

2
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žek a jich obsah, hned pitom také doložil : „A paklif piiním

sedmé neb i osmé, takéf lu budu." I nalézají se také skutené

v tomto svazku nad oznámený obsah ješt véci dv, totiž „Vý-

klad pátee" (str. 44—59) a „Oslnec svédomie" (i78— i96).

Z té píiny také na konci spisu svého dokládá : „A že sem

nkteré vci v tchto knihách viece psal, jichž sem na poátce

knih nebyl slíbil, tiem to omluvám, že sem byl ekl : Paklif pi-

iním kniežky sedmé, i osmé, takéf tu budu.-' (286, 32.)

Dle zprávy téhož rkp. cis. knihovny nkdy na osmém listu

a nyní již na druhém poznamenané dokonán jesi spis tento

1, i 376. *) Prr.víf sice první pepisovatel Jindichohradecký, že

složeny sou ty knihy ped osmdesáti lety, od roku 1454 na-

zpt poítajíc, totiž 1. 1374; ale ponvadž tato zpráva na svém

míst nepravá jest, jakož i také jiná zpráva téhož pepisova-

tele, ježto se dotýe Tomáše ze Štítného, v patrném omylu se

zakládá, o emž obem ješt budu mluviti: proež nemže zde

míti žádné moci dkazní. Jsouf ale okolnosti jiné, vážné, ve

spisu samém záležející, totiž zmínka o berni zemské pro kou-

pení zem Brandeburské (1. i 373), ježto dokazují, že toto dílo

psáno jest asu téhož aneb nedlouho potom; ale na každý zp-
sob dokonáno jest tcprv po smrti Miiiov, kterýž, jakož po-

vdomo, zemel v Avinionu 1. 1374, dne 29 ervna, neb Štítný

mluví o nm již jako o neživém: že jim totiž „byl" Milic t-

žek v oi.

Prvé však, nežli Štítný spis tento propjil jiným, dal jej

naped opraviti, jakož již doteno, mistru Albrechtovi, výslovn

proto, aby jméno Albrechtovo bylo jemu štítem ped jeho pro-

tivníky. Pipiš, kterýž k nmu Štítný o to uinil, zachoval se,

a neúplný, na prvním listu téhož rukopisu cis. knihovny a zní

takto :

„Hrozného rozumu a odivné pamti mistru, mistru Albrech-

tovi, jenž jest prvý z echov v svatém písm mistrovstvie došel

*) Na lom listu totiž psáno jest touž rukou nauení o užívání

kalendáe a o hledání litery nedlní, a pitom piklad: „Jako

letos jest od bužieho narozenie tisíc a tri sta let, a sedmé

a sedmdesáte paojde od vánoc" atd.
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Paížského, TCtíma) z Štítného pravé poslušcnslvie ve všem,

což slušie k nauení kesfanské pravdy! Vida blesk svtla a

pravdy svalého písma, a nad to dále rozumje, nežli mým mdlým

zrakem vidti mohu, jež z tebe velice svietí; neb jest to jisté,

žeby nikakéž matn ti najvlší misti tebe nebyli sob vzeli k

tovaiši a k mistru kesfanstvie všeho; rád bych se piblížil

k nmu s liem, což sem esky kladl v tchto knihách, prvním

úmyslem pro své dti, a potom všem, ktož by kdy kterým se

z nich slovcem upamalovali k dobrému. Aniž toho mohu pieli,

žej' mi to ne pracno bylo, ale velmi kratochvilno ; neb sem ne-

jednú, klada je, odpoinul od rozliného rozbroje mysli; pro

nž zdá mi se, ež nkdy také mohu nkomu býii k utšení.

I ku, žebych se rád s nimi piblížil k svtlu, aby svtlo oká-

zalo, jest-li v nich svtlo: a pakli by co v nich tmy bylo, aby

svtlem byla temnosf odehnána. I proši sprostn pro Bóh,

aby je ráil opatiti; nebf je tvému poddávám opravení. Bylo-

liby co takého, jež by se nikakž nemohlo sjednati s svatým

písmem, aby ty z milostivé dobroty to opravil; a což by svaté

písmo strpti mohlo, by to okázal, aby jiným pro mé neduoslo-

jenslvie nebyly ohyzdný, ani ie zlosf nebo závisf smla to

hyzditi, ježtoj" tak znamenitým mužem, ež nenie zlé, okázáno.

A dobej' podobné, aby tvój pirozený jazyk tiem tebe užil,

a ml Itú památku, donidž najdál tyto knihy budu Iráti. Paklif

sem v tom co poblúdil, že nejsa uenie velikého, sml sem se

pokusiti o tyto knihy: ufám, že Ivú múdrostí z milosti pravé,

jež vycházie nad všecka práva, zhojím se toho; neb ne hr-

dosf, ani všetestvo, ani chlúba, ale pipudilaj' mne k tomu

dvojitá milosf — — ."

Štítný sám nazývá toto své dílo v rukopisích pozdjších:

r,Knihy o obecných kestanských vcech'^ (viz str. 309, . 47),

rozeznávaje totiž mezi vcmi obecnými a „hlubšími" ili ue-
nými, ježto položil v rkp. Budišínském. A protož zdálo mi se

za hodné, nápis jeho vlastní zachovati, akoliv potud užívalo

se jiného, ponkud širšího, totiž : ,.Kniliy nauení kesfanského."

Mezi rokem 1374 a rokem 1392, kdy Štítný psal nedhií

a svátení své ei
,

prošlo plných 18 let. Mnoho se zajisté

2*
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v lom asu zmnilo v okolnostech jeho, o emž již nyní se

neví: a však to ví se za jisté, že v asu nadeeném ztratil

Štítný (Ivé svých dlí. Co se dolýe živola jeho spisovatelského,

soudili se mže ovšem i bez dokladv, že ilý jeho duch mezi

lim ncprázdnil; i dají se také s úplnou jistotou spisy jeho n-
které uriti, ježto v nadecné osmnáctiletí pipadají, ano ta

doba neznámá smrti jeho dítek leží tu mezi nimi jako práh, jenž

je na dvé dlí, urujíc, které spisy pipadají ped tu dobu,

a které v as potomní, Neníf úkol mj, ani zde píhodné k tomu

místo, abych široce rozbíral každý jeho spis: ale chci tuto po-

dali strunou toliko zprávu o nich, a z každého vyjmouti jen

místa nkterá, ježto prospli mohou k vtšímu objasnní toho

asu i života spisovatelova, pokudž již naped, kdež náleželo,

pivedena nebyla.

V as ped úmrtí dotených jeho dílek pokládám první

vzdlání rukopisu Budišínského, i-li „Rozmluvy nábožné'' nyní

tak eené, jež ale Štítný v kap. 29 sám nazývá: „ei be-

sedni."' Tento rukopis totiž složen jest ze dvou ástek, stá-

ím písma i obsahu od sebe rozdílných, kteréžto však iní po-

spolu celek jeden. i^'vní ástka, na pergamene psaná, obsa-

hujíc 78 stran a 25 kapitol, náleží prvnímu vzdlání; ale že již

záhy zadní vlší díl rukopisu tohoto pohešen jest, doplnil jej

nkdo v XY vku lak, že z druhého vzdlání spisu toho pi-

psal na papíe na 151 stranách, co tu scházelo. Obsah celého

spisu jest: hlubší ili filosofické rozjímání o Bohu, o prosted-

nících mezi Bohem a lidmi t. o andlích, a o lovenstvu.

V pedmluv své dává neznámý pepisce tuto zprávu o skladateli

toho díla: „Byl za asu krále Václava eského ti*etieho panoše

jeden slovutný, Thóma z Štítného, literát dobrý, ve svých le-

tech poctiv a v svém šlechetném životu do starosti zachovalý.

A veda živ(U bohomyslný a pokojný na své Ivrzi, složil a vy-

ložil tyto knicliy eským jazykem; a akoli v druhých sloviech

za našich let neobyejných, ale v staré eské ei nalezených,

kterýmž, asto ta, porozuinioš. A také jsa rozumu (dosplého),

mluví eí okrášlenu a inilú (v tchto knihách), v kterýchžto

písma sv. starého i nového zákona i dokloróv svatých požívá.
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Kteréžto rozdlil jest ve troje knihy. A jsúf na mnoho mie-

stech a zvlášt na poátku rozuni(jv vtipných a vysokých" atd.

Naež pichází pedmluva Štítného, v kteréž, mimo jiné, toto

praví: „Vymyslil sem knihy tyto, jako by dti tázííii otce a otec

jim odpoviedal." A na konci pedmluvy obrací se k dtem

opt, ka: „A vy, mé dielky! *) pojte a slyšte m, báznif

boží vás uiti budu."

Druhé vzdlání ili obnova spisu tohoto pipadá již v as,

když Štítnému zbývalo na živ již jen dvé dtí, kteréžto teh-

dáž již také byly zletilé. Dovozuj ef toho na str. 168 místo

následující: „Dítky: Milý tatíku! ty znáš naše položenie, rci

nám nco k našemu bhu. Otec: Tak jest bylo, ježto sem psal

najprc ei tyto, že bch ekl nco, ježto s vás dotýká : ale

luto nekuf téhož, neb v mém již nejste poslušenství. Ale že

tré vás jest chvaln a dobe tento život dokonalo, útchu v

íom maje, kuf ješt nco, jakožE sem i obnovil kniehy tyto,

aby skrze to, že sein vám je psal, byly nkomu k kratochvíli;

a tak kuf vám — af vám jest toho i neteba, ale pro jiné;

nebf s i ješt tiem nestydím, cof sem vám psal — nco pe-

skoe, jakož byl sem vám ekl : buJte pi sob a kažte se

jinými"' atd.

Jiné zanímavé místo rukopisu tohoto jest na str. 86: „A

tak sv. Pavel, sv. Augustin a jiní psali o Bohu vysoké a hlu-

boké vci ; najprv etí misti po sv. Pavlu, potom sv. Augustin

"*) Tuto nemohu pominouti mlením, že neznámý pepisovatel,

pinášeje v pedmluv své krátký obsah toho spisu, nadeené
slovo „déti~ vyložil v „syny", ka : Pedmluva na tyto knihy,

v nichž v prvních zavierá, o em tieži synové otce atd., což

by mohlo zavésti k domnní, že Štítný ml více synv než

jednoho, ehož se však ani v tom ani v žádném jiném spisu

jeho nenalézá í nejmenší stopa, ano naopak, kde má koli pí-
inu urilji znamenati dti své, mluví o pannách, jako k. p.

v knihácli o obecných vcech kesanských vprvní pedmluv k
dtem, kdežto dí: „VeJ nevzdyj" pannám slušné tázati se i se

knží;" kterážto slova i v druhém vzdlání spisu téhož beze
vší zmny opt picházejí. Ostatn viz, co psáno jest o dtech
jeho zde na str. YI. A jak nevelmi bezpené jest, každého
slova takových pozdjších pepisovatel vysoce vážiti, shledá

se brzy níže.
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s jinými, ježto bylo latinskému jazyku neobyejno: však oni

lu prosteli cestu, mnohokrát latinský jazyk eckýníi slovy na-

plí cujíc, až již obyej mají toho latinští misti, A my Išme

s v tch kropjkách a v tch drobicch, ještof od nich jako s

stolu bohatého k nám prichodie; i prošit všech nelatiníkóv

:

tte opatrné v mých knihách, donidž emu ncmdžete rozoméli

;

nepete sé o mé reci s latiníky a s hrdými" ald. A na str. 94

:

„V té kratochvíli, ješto sem poal ty besednie ei, ku, což

mohu neb divné a tvrdé nám jsú ty ei, ješto mluví

sv. Dionysius." A pak dále opt: „ale mn by ty ei hrubý

byly, a snad i vám, že jsú v eském jazyku neobyejný" atd.

Z toho se poznává, jak tžce musel asto Štítný zápasiti s ja-

zykem, ve vcech vdeckých potud neobvyklým. V ostatním

odkazuji ty, kdož toho spisu širší známosf míli žádají, k Hanu-

šovu „Rozboru filosofie Tomáše ze Štítného," jenž v nedlou-

hém asu vyjde nákladem Matice eské.

V týž pozdjší as také pipadá druhé vzdlání knih o obec-

ných vcech kesanských, t. rukopis Jindichohradecký, jenž se

od prvního liší ne toliko svým slohem, že mnohé vci rozši-

uje, zkracuje, aneb jinými slovy pináší, ale i tím, že pichá-

zejí v nm noví lánkové podstatní, totiž : „Výklad na Zdráva

Maria," a pak „O rozliné svcenin," a což nejdfdežitjší jest:

poslední poízení Tomáše ze Štítného, kdež i pozstalé dti

své jmenuje jménem. lánkové tito jsou zde vytištni v do-

datku I. a lil. Co se pak zvlášt dotýe výkladu na Zdráva

Maria, nelzef jest neznamenati, že toto jest pouhý peklad n-
jakého ovoce klášterského

i
dovozujíf toho nejen cizomluvné

hiky slovy „Eva — Ave — a vé" (ohne Wehe, str. 288,

. 8 a 27), ale i rozvláná sladkost celého toho lánku, kteráž

se od jadrných spisv Tomášových náramn liší, akoliv se také

upíti nedá, že Štítný v ten peklad dle zpsobu svého vetkal

i nkteré své vlastní myšlénky.

V letech 1381— 1394 ml Štítný, a bez viny své, také

zaneprázdnní ped soudem zemským, což jemu, jenž tak velmi

byl milovný pokoje, zajisté nemalý nepokoj psobilo. Nadee-
ného totiž léta 1381 dal byl ddictví své v Štítném, polovici
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vsi s dvorem poplužním a s tvrzí, njakému Zbykovi v nájem,

vymíniv sob z toho 14 kop. gr, úroku roního, což také dne

9. Bezna t. 1. dskami zemskými zapsati dal. Toto bez pochyby

v úmyslu tom uinil, aby se tím pohodlnji oddati mohl svým

knihám. Ale týž Zbynk jemu potom úroku neplatil, tak že

Štítný, nemoha svého dosáhnouti, musel na poadem práva

zemského nastoupiti. Pe jeho dospla 1. 1390 k právnímu pa-

nování s komorníkem, a teprv 1. 1394 dne 16. ervna obdržel

zase nadeené ddictví své právem. (Archiv eský III. 466,

z desk dv. XIII. 144.)

Mezi tím léta 1392, jakož doteno výše, spisoval Štítný

ei své nedlní a svátení na celý rok, ježto se zachovaly v

rukopisu souvékém, a neúplném, v cis. knihovn Pražské. as,

kteréhož byly ty ei složeny, poznamenán jest na listu 78 ve

4lém sloupci, kdežto Štítný, o Židech mluv, dokládá: „A již

tisíc let a ti sta let a dv a devadesát let, jakž u vzenie po-

robeni; a viec divóv Bóh neiní s nimi, ani mají prorokóv

viece." Pedešlých spis svých dotýká se Štítný v tchto e-
ech na dvou místech; jednou totiž v listu 30, kdežto dí: „Jest

troj stav istoty: jeden manželský, druhý vdoví, tetí panenský.

Psal sem o tch staviech celé knížky, tuto nebudu mluvili o

tom; než ku krátce" atd. Potom v listu 84: „Chtl-li by kto

ísti o manželském stavu, neb o panenském, neb o vdoviem

pro koho, aby uml, coj' který stav, rozumti a s rozmyslem

vnikl v nterý, aby pak neekl: Vstúpil sem v ten stav neo-

patrn! — neb zelo ktož v který stav vnikne, by v nm nco
nebylo, ježto s bude nelíbiti: psalf sem o tch staviech vláštie

knihy; tch se doptaj, tutof o tom nebudu psáti." Ostatn

opakují se v tchto eech celá dlouhá místa z pedešlých

Štítného spisv, ano výklad na Zdráva Maria najdeš zde na

listech 246—249 s nepatrnou zmnou poátku zase slovo od

slova, pod nápisem: „Na Zdráva Maria e krásná."

Skoniv tu práci, vzal Štítný brzy zase pedse novou,

vzdlávaje po teti knihy své o obecných vcech kesanských,

v tom zvláštním úmyslu, aby milá dcera jeho Anežka mla po
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nm památku. Práce tato obsažena jest v rukopisu Opato-

vickc^m tak eeném, jenž se nyní eliová v eském Museum.

V pedmluv spisu toho dí Štítný k dcei své: „Tobéf

pravím, že bych ló rád múdrú vidél tú múdrostí, o níž jest

psáno: Múdrosf jest shižiti Bohu. I poalf sem, tob cht dáti

tento první svazek knih tchto, o héšéch a o šlechetnostech:

jdi pak s ním za muž nebo nejdi. A paklif uzím, a ty již

nemieníš za muž, mienímf všecky své tob napsati knihy, a
bych byl dotud živ, že bych je mohl dokonati, aby mla, v

em by tia sob neb jiným k užitené kratochvíli. Takf mám
za to, žeby mla ode mne dobrých šest svazkóv knih i s

tiemto prvním."

Potom dí na str. 148: „O almužn! tuto nic neku, neb

na svatého Vavince psal sem o ní." Dotýkáf tuto svých eí
sváteních; ale v neúplném rkp. cis. knihovny té ei se ne-

nalézá.

Pak na sir. 185 pichází toto místo: „1 zdef pivodí ne-

pokoj nespravedlnosf: aj, kakýf nepokoj vznie v echách z ne-

spravedlnosti, ano onde král kázal, Prokop kázal, coj' nespra-

vedlivé, až ty nespravedlnosti zbudily nepokoj zjevný." Ur-

itji zní toto místo v pozdjší práci jeho, rkp. mus. I. C. 11,

v kap. 21: „Mnozí chtli by pokoje bez spravedlnosti, a iniec,

což je nes[jravedlivé, mnjí, by skrze to pokoje došli. — Aj,

kakýf v Cechách nepokoj znie z nespravedlnosti, ano onde

král kázal, Prokop mladý markrabie kázal: právo slaviti, v cizie

s uvázati, sirotky lecikaks vdávati, až ty nespravedlnosti i

vzbudichu nepokoj zjevný." Totof dotyce se války domácí v

Cechách 1. 1394 a 1395, v kteréžto potom páni eští, chtíce

se s králem smluvili, mezi jinými kusy také práv tyto zde

vytené vci jemu k napravení podali, a Václav také skuten
se jim k tomu zavázal listem svým, jehož datum jest na Že-

bráce dne 30. Máje 1395. (Viz Archiv eský í. 56.) Toto místo

zvlášt proto dležité jest, že se jím ustanovuje as, kteréhož

to tetí vzdlání jest uinno. A ponvadž se v témž spisu

na sir. 252 také nalézá ono místo, kde Štítný praví: ,.Aj již
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mi jde lélo sedmdesáté;" proež vychází takto na jisto, že se

Šlilný narodil asi Ita 1325.

Polom dále praví k nadíeené dcei své na str. 193, do-

týkaje lu svých spis: -O lch sedmi b/ahoslavensíDtch, k nimž

lidé osmerým inem picliázejí, máš tam naped. Ale o pi-

praveni srdce a tch chodbách tufof miením tch knížek pi-

psati; ale kdyby viece mých knih mla niieti, nalezla hy je.

A lutof dokonám ti ješt o sedmi daiech ducha staícho, a pak

o nkterých siaviech, a o sedmeré kostelnie svátosti, aby v tom

nynie rozumná byla, coj' obecnjšie; až pak zda i uzím, také-li

budu mieti psáti o skrytjších duchovních vcech, uzíin-li, že

potáhneš se k tomu, neospi-li prvé, nežf smrtí sejdu neb starostí.-'

Pak na str. 196 : _Silna jest jako smrf milosf, a milosf svii

silu rány srdce uvazuje i neduživé iní; jakož plnjie mluvil

sem o tom v tch knihách e sedmi chodbách
,

ješto pak také

je snad budeš mieti.''

Str. 293: „A však af ku, což mohu, o tom (t. o nebeské

radosti), cht své milé kratochvil knihami tmito uinili, vida ji,

že ráda te v knihách; i rkuf: budeš-li moci kdy v úklide o

lom pomysliti, pomysl" atd.

Str. 345 : „Cht, aby v tchto knihách svých o sích i o

onch vcech psáno mla , takéf sem pipsal i o maníelstv,

af bych i radji t pannu vidl, kdyby tomu chtla od sebe

sama. — Ale každý má od Boha svój dar zvláštní, onen takto,

a onen takto. Protož tob to ku , nebrán svatby , ale rad
podlé toho

,
jakož mním tvé položenie. iVeb vidím , že teš

v knihách ráda ; a pobyl-lif bych živ, mla by mých knih mnoho,

v nichž by i po mn krátila chvíH.- Tmito mnohými knihami

rozumj opt jen traktáty, ježto by úhrnkem inily onch ,.do-

brých šest svazkóv knih.-

Na dkaz, kterak Štítný také pemýšlel o etymologickém

pvodu slov, budiž tu také jeho výklad slova Strahov: _Sion

mohli sluti všichni, ktož stráži držie , aby jich tlo svt, ábel

nepodtrhl héchem; neb Sión tolik jest eeno, jako Strahov.

A tak i v Praze latiníci nekají Strahovu Sión , neb nkdy tu

stráže byla, a potom jest uinn klášter" (sir. 214).
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Zdali Štítný ly všecky svazky
,

ježto byl dcei své slíbil,

skutené také dopsal, neví se nic; a však mže se o tom po-

chybovali. Neb léta 1399 ml opt již jinou práci ped sebou,

vzdlávaje totiž po tvrté své knihy obecných vcí kesanských,

tehdáž již ne dtem svým , ale každému, kdož by v nich ísti

chtl k utšení svému a k užitku. Spis tento, jenž se v pe-
pisu vku XV. chová v eském Museum, jest nejdkladnjší a

nejzralejší práce všech Tomáše ze Štítného, tehdáž ovšem již

starce lyrasedmdesáti let. Probrav pedešlé spisy své duchem

kritickým, mnohé z nich zkrátiv, mnohé jasnji vyloživ, a nad

to mnohé zanímavé vci piiniv, rozdlil spis tento v patnáct

knížek a tyto v 261 kapitol. V pedmluv, kterouž poíná skoro

týmiž slovy, jako první svou práci pvodní, praví: „Psal sem

svým dtem esky rozliné knížky, byl-li bych prvé umel, než

by poodrostli, aby mohli, naleznúc to, co sem jim psal. Boha lépež

lépež poznávati atd. A když sem tak psal o rozliných sta-

viech v svaté cierkvi, i o mnohých potebných vcech rozumti,

po nichž by táhli mysl a své iny k voli boží, lúc sob v tch

knihách, a spolu s rozochvujíc k božie milosti a ku poznání

kesanské pravdy; a když sé mnohým líbily ty mé knihy: zic-

dil sem zvláštie ti svazky jich znamenité. Toto bude jeden;

dokonám-lif jej, položímf na zad, co v nm bude. A dva svazky

uinil sem ei sváteních a nedlmcA z rok do roka, tu poav

druhý, kdež jeden sem skonal." A dále dí: „Nejednú sem od-

poinul od rozbroje mysli a od tesknosti, píše a klada ty knihy;

i mámí z toho nadji, žef budií nkdy i jinému nkomu k ut-

šení; nebf i to viem, že sv. Augustin, mluv o tom, že je knih

mnoho, die: Vidl sem to, Hospodine! že ti lesové budu své

jeleny jmieti, v nichž by s pásli, v nichž by odpoívali , tvá

slova v svých srdciech pezývajíc. Aj , to m je vzbudilo,

2e tak rád pisi"' Tím se vysvtluje ono místo vzdlání prv-

ního v druhé pedmluv (viz sir. 3, . 34), kdežto dí: ^.Roz-

ochviloj' m jedno kázanie sv. Augustina, ež budu nynie udat-

njie psáti eské knihy" atd.

Nkterá místa zanímavjší , zvlášt taková , ješto se týkají
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tehdejších nyní již málo známých obyíejv, chci tiilo též po-

ložili :

V kap. 5. O svtských nemúdrých pannách: „A jsúf také,

jcšlo milují panny, skrze n hledajíc lížilka svého, jakož z toho

kára prorok : Prodali dveku ald. I luf jest podobné k témuž,

když na ten úmysl dobývají krásných dvorek a ochotných, aby

dvór jich hluen byl, a pezne jim freje, a aby panny dary od

milovníkv braly. A všakf pomním, žcby to nkdy hanba byla,

by která tak bez studu ukázala, že svého má frejiee, jakož již

bez studu u dvoróv mluvie o tom."

V kap. 17: — „uze nkto pannu neb vdovu, ana stojí po

rozkošech, po ruchu k svtskej lepoti, po pkných rúškách na

šperk pipravených, a aby byle mkce ruce, líko mlado, vlasy

krásny, po rozkošných pateíkách, a chce, aby to vše, cožjmá,

rozkošné bylo : porozumie jejie myslce nestatenosti, že s oku

tlesnému líbiti žádá, to s pilností své krásy okazujíc."

V kap. 67 vysvtluje mnohem uritji, než v první práci své,

nkterá jména tehdejších úžilk panských, totiž: úrok, mýto,

tržné, ungelty, pánvi, viny, pomoci, pocestné, odumrlé, odbžné,

zchodné, vzdajné, kteréžto vysvtlení položeno jest, pokudž toho

byla poteba, vzadu v pipojeném slovníku.

V kap. 69 dotýkaje se Václava krále a kivd od nho ui-

nných, dává potomkm toto nauení: „Máte-li kdy krále voliti,

vizte, abyste opatrn volili : neb jakýžf bude volen a koruno-

ván, nesnadenf jest zavrci." Z toho, i z jiných míst již naped

položených poznává se, že Štítný také nevelmi pál králi

Václavovi.

V kap. 73 : „I oráef táhne zlý duch v neád, a tož hrub,

vida jich sprostnosf: onde v léky, v povry nkaké, vnemúdrú

purnosf, v svády, v opilstvo, v krmy, i ve mnohé hrubé ne-

ády, že budu na to tžce robotovali , aby svú ncmúdrú vedli

purnosf v krmách, na posvieceních, v kabátiech, s mei, s ru-

kavicemi železnými v bláznové kakés purnosti, a tžce vydlajíc

protepú."

V kap. 77: „Sám s vzklne kosteník i svú máte. — Bu-

dúf celý den kostkái spáti, a v nocif s sejdu."
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v kap. 108: „Onen napienožce bude sé, chd jsa, šešelili,

aby bohatá bába pojala jej."

V kap. 137: „Aj, tisíc let a tvrté sto letos s koná tiemlo

letem, jakž su narodil spasitel." Tiin ustanoven jest as, kdy

toto dílo bylo sepsáno.

V kap. 183: „Pomním jednoho starého, nosieše rým n-
mecký: Déve mjech mysl a nemj ech sbožie, ajiž mám sbožie

a nemám mysli!*'

V kap. 203 : „Aj , když v šachy hrají, již zdvihna šach,

dlúho myslí, kdeby jej bezpen posadil."

V kap. 206: „Akoli plnjie sem jinde psal o sedmi chod-

bách k hlazené vnosti: však i tuto nco poviem krátce o nich,

a koho nedojdu ony knihy" atd.

V kap. 215: „Potáhneš-li na húslech jednch strun výše,

potáhnúti je i bardunóv.''

V kap. 223: „Nenief lidu i žádného, by podlé pra'vdy pi-

rozené neho za Buoh nemli a tomu cli neinili. Diet malé,

na msiec hled, budef jemu Buoh ékati."

V kap. 224. O prviuch tech pikázáních : „A takéf ti inic

proti tomu pikázání, kteíž áry, kúzia pósobie a ábly ctie

kakýmis tanty a bobonky, chliec tudy dojíti úmysla svého ; i ti,

jenž s držie bludu hvzdáóv pohanských, ctiec msiec, hvzdy,

zpósob tohoto vidomého nebe, ještof zodiac slov, aby v nem
jich osud byl promnn, neb nemoci chtiec skrze to zbýti. A
tak vyrážie lva, neb raka, neb telce, neb cos bud z tch dva-

nádcti znamení z zodiacu na zlat neb na mosazi, aby to na

hrdle nosili, neb pili s toho,"

Krom tchto nadeených spisv Tomáše ze Štítného známy

jsou ješt dva jeho peklady spisv latinských: jeden „Kniežky

Rikhardovy o stavu lovka vnitnieho" (Richardus a S. Victore,

pcvor •{- 1173); druhý pak jest Roberta Holkota „Výklad na

knihy múdrosti." (Robertus Holkot, uitel v Oxforde, proslulý

mystik, pro svou uenost též Didaskalos neb Alter Augustinus

nazván, f 1349). Oba tyto peklady zachovaly se, první celý,

druhý nedopsaný, v rkp. Opatovickém.

První poíná takto: „Pozdf sem splnil to, jehož's ode mne
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poteboval, af bych o slávu vnilnieho lovka napsal nco

;

ale tiemf jest to nahrazeno, žef sem to nilnjie uinil, s dobrým

rozmyslem, nežlif bych byl v kvapky to uinil, a chytaje jen,

abych toho odbyl" atd. (Sir. 375.)

K výkladu y,knihám miidrosti" piinil Štítný svou pedmluvu,

v kteréžto praví: „A tak i ten, ktoj' uinil ty knihy, mohl jest

nazván býti fdosof, le jest byl Šalomún, le jiný nekto, jakož

rozlin pravie o tom misti písma svatého. Ale když sú v

kostele vepsány v biblí, túc je v kostele, túc je i misti ve

školách: a i já, že mi to pezie vyšší, poal sem z nich také

e mieti v eském jazyku, drže (se) jménem mistra Ruperta

eeného Golgot, jakoj' je ten etl v škole. Ale nemienímf,

bych jeho e latinskú chtél esky klásti : než z jeho knih bera

nauenie, mluviti chci perem, což mi Boh dá, nkteré nechaje,

coj' on lam mluvil, a snad nkdy i od jinud bera nco, a však

ve mnohém jeho se drže obyeje" atd. (str. 396).

V který as které lo peložení pipadá, nelze jest uriti;

jen o výkladu knih moudrosti mohlo by se snad soudili ze

slov v pedmluv položených : „že mi to pezie vyšší," totiž

škola Pražská, že tento peklad zpsoben jest u pechodu vku
trnáctého v patnáctý, kdežto živel eský na universit poal

nabývali platnosti.

Totof jsou všecky po tu dobu známé plody spisovatelské

Tomáše ze Štílného. I nelzef jest toho upíti, že byl muž asu

svého nad jiné osvícený a uený, akoli sám o sob pi každé

píležitosti velmi skrovn soudí. „Nevelme slov važte," prosí

tenáv svých, „viece úmysla hledajte; nebf sem ekl drva

nkdy vinnému prútí" (6, 32). „A ne na lo sem psal knih

tchto, aby každé slovo bylo z nich váženo, jako e z tch

knih, ješto k biblii píslušejí : ale komuž se zdá úmysl pravý,

ten jej drž, donidž ho lépe nenauie ti, ješto mohu z práva

nauili" (286, 14). Pi tom pi všem byly mu knihy jeho

nad míru milé ; vysvítat' to z toho, co v poslední vli své o

nich naizuje svým dtem: „Nebyly-lif by které na pargamén,

ale kažte je napsati písmem dobrým" (311, 42). Pepisovatel

rukopisu Budišínského vysvduje o nm : „že byl v svých
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letech poctiv a v svérn šlechetném životu do starosti zacho-

valý," dokládaje : „veda život bohomyslný a pokojný na své

torzi,^ což se také shoduje s vlastními Štítného slovy, kdežto

svým domovem jmenuje res — -doma ve vsi, kdež ani kázanie

bývá, ani nešpora" (1, 10) — akoli proto vždy mohl asto i

déle pebývati v Praze, zvlášt za mladších let. Žeby krom
nadeené své ddiné tvrze a vsi, odkudž se také nazýval „ze

Štítného," mel ješt jaké jiné statky, o tom se musí z hodných

píin pochybovati.*) Znak ili erb jeho rodinný, stíbrná

*) Matj apek, písa hradecký ili zámecký v Jindicliov Hradci,

pepsav léta 1454 drulié vzdlání knli o obecných vcech
kestansUých, nepipisuje jich Tómovi ze Štítného, nébrž praví,

že je složil „slovutný panoše bohumilý Thuoma z Zásmuk a z

Chotmic dtem svým vlastním, nyní lúc ped osmdesáti lety."

Z toho soudil Jungmann, že Štítnému náležely také Zásmuky a

Cholmice, a protož napsal v Rozboru staroeské literatury

1841 str. 195 takto: „Tomáše ze Štítného na Zásmuku a

Chotnicích knihy" atd., což se polom také do Výboru í jinam

doslalo. A však v té zpráv písae Hradeckého vzí dvojí

omyl : jeden ten, že týž písa tím nemíní prvního vzdlání

knh jmenovaných, neb o nm neiní zmínky žádné ; nébrž

mluví jen o tch knihách, ježto byl práv pepsal ; kteréžto však

jsouce již vzdlání druhého, sepsány byly tehdáž ped 70 až i

snad ped 65 lety. — Že pak svými 80 lety nenadále práv
byl uhodil asi v cas prvního vzdlání tchto knh, není divu

;

neb Štítný mluví v tomto druhém vzdlání o císaovi Karlovi IV.

(I 1378) lak, jako v prvním, totiž jako by byl ješt živ.— Druhý

omyl týe se osoby skladatelovy. V žádných knihách Tomáše ze

Štítného nenalézá se i nejmenší stopa, ani také jinde, pokud

mi známo, žeby byl ml Štítný krom nadeené vsi a tvrze

ješt jiné statky, lim mén Zásmuky a Cholmice. On sám na-

zývá sebe jen Tómou ze Štítného (sir. XIX), taktéž jmenují jej

desky zemské (str. XXIII) a lak i prepisovatel Budišínský jej zpo-

míná (str. XX) — toho však písa Hradecký dokonce pomíjí.

Ve spísích svých zmiíiuje se Štítný jen o vsi, pí kteréž le-

žela také tvrz, na níž sídlil; a poslední jeho vle ukazuje zej-

m, že skrovné bylo jmní jeho , neb utrhnouti musel své milé

dcei, aby syn mohl míli s potebu — „kdež tob bude groše

teba, lu jemu nkolika" — ehož by zajisté potebí nebylo,

kdyby byl ml také Zásmuky a Cholmice. A však listiny Ar-

chivu eského pivádjí ponkud na stopu omylo tohoto. V
též listin léta 1415, kdež mezi mnohými pány eskými a mo-
ravskými jmenuje se také Jan ze Štítného, 1. syn TomášQv,

pichází zárove také Jan z Chotmic (IH, 189). Týž Jan z



XXXI

kolmo postavená stela v erveném poli, spatuje se naped

na snímku. Kterého roku Tomáš ze Štítného zemel, toho ne-

nalézá se zpráva žádná. Mnoho let ped smrtí svou byl již

uinil poízení o svém statku, vloživ je také v druhé vzdlání

knh o vécech kesanských; v kterémžto poízení ustanovil

za ddice svého syna Jana, vymiv dcei Anežce jen jistý

úrok, tak aby zstali v ncrozdílu. (Viz str. 311 — 312.)

Týž syn jeho Jan v asích pozdjších dvakráte se vysky-

tuje v listinách Archivu eského : jednou mezi tmi pány

eskými a moravskými, kleí léta i415 dne 2. Záí poslali list

otcm sboru Kostnického, domlouvajíce jim pro upálení M. Jana

z Husince a pro vzení M. Jeronýma (Hí. 188); a potom I.

1434 dne 25. Máje jakožto svdek pi odkazu ddin v Prosei.

(III. 510.)

Na konec tuto ješt pipojím seznam všech potud nale-

zených knížek ili traktatv Tomáše ze Štítného, pvodních

i pekladv. A jsou:

1. O sedmi duchovnicho stavu vstupních. Kniiky bosáka Davida.

2. O viee, o nadji a o milosti.

3. a) Výklad pátee.

b) Výklad na Zdráva Maria. Peklad.

4. a) O trojiech staviech (lidských — kesanských vóbec),

panenském, vdovském a manželském.

Chotmic byl I. 1410 hejtmanem Svídnickým (II, 376) a 1.

1415 jmenován jest co bývalý hejtman Svídnický a Vratislav-

ský (111, 486). Syn jeho byl Tóma z Chotmic, sedním na

Vlašimi, jenž se vyskytuje v listinách I. 1430 (111,502), 1439
(III, 521), 1440 (I, 248) a 1447 (III, 42); a jakožto synové

tohoto Tomy picházejí 1. 1450 opt Jan a Mikuláš, bratí z

Chotmic (III. 547). Tuto se vidi, že se v té rodin jména

Tóma a Jan stídají. Dostal-li se tedy do rukou nadeeuého
písae Hradeckého rukopis njaký, kterýž ml nápis : „Tómovy
knížky, •' anebo -knížky slovutného a bohumilého panoše Tómy"^

bez pídavku ,.ze Slítného" jakož byl takový asu toho obyej,

mohlo se snadno státi, že našed potom syna Jana, v tcmž

druhem vzdlání jmenovaného, domníval se (on, anebo nkdo
jiný ped nim), že toto jest rodina Chotmická. Ostatn jak

špatn byl zpraven i o té rodin, vysvítá z toho, že jí pipi-

suje také Zásmuky, kteréž ale tch všech as&v náležely zcela

jiným rodinám.
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b) Knížky o manželech.

5. O hospodáovi, hospodyni a o eledi.

G. a) O devíti staviech lidských. (Kak se zdejší stavové lidští

pipodobnávají k andlským kóróm. — O jerarchiích nebe-

ských a staviech zdejších.)

b) O trojiem stavu (bydle) onoho svta.

c) O tech jerarchách nebeských.

7. Ostnec svdomie. (Kterak má lovk skrze ty kuory [andl-

ské] pijíti do nebes.)

8. O pokušení (lákání) ábelském.

9. O (sedmi kostelniech) svátostech. (Kterak se oistijem toho,

že hešíme. — O staviech onoho zákona.)

10. ei besední. (Rozmlúvání duše s svdomím. — Rozmluvy

nábožné.)

li. ei svátení a nedlní z rok do roka.

12. O hiešiech. Summa vitiorum.

13. O tveru zlém. (O tveru zvieat.) Richardus a S. Victore.

14. O šlechetnostech. Summa viriutum.

15. O jiných tyech šlechetnostech, (O obrazicch ty ctností.)

Yirtutes cardlnales.

16. O (tch) sedmi šlechetnostech (kteréž jsú) proti sedmi úhlav-

ním (smrtelným) hiech()m.

17. Kterak bojují hiechové proti ctnostem. (O sedmeru smrtel-

ných hiechóv.) S. Augusiiniis de conflictu vitiorum eí

viriutum.

18. O sedmi daiech ducha svatého.

19. O pipravení srdce. (O srdci lidském. — O sedmerém zp-
sobu srdce.) Hugo de praeparafiotie cordis.

20. O sedmi chodbách (o sedmeré cestách) k blažené v'^nosti .

Bonaventura.

21. O osmeru blahoslavenství. (O sedmi blahoslavenstvích, knimž

lidé osmerým inem picházejí).

22. O desateru božiem pikázání.

23. O dvanádcli radách.

24. O múdrosli. (O devu múdrosti.)
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25. O stavu lovéka vnitnieho. Richardus de iníeriore slaiu

hominis.

26. Výklad na knihy múdrosti. Robertus Eolkot de sapientia

Salomonis.

Rukopisové, kteí ty traktáty celé aneb jen v krátkosti ob-

sahují, jsou tito :

I. Rkp. cis. veejné knihovny Pražské, se známkou XVII. A

6. na pergamene. Má nyní 158 listv in fol. Písmo isté

a správné o 2 sloupcích, s 19ti nékde velmi istými obrázky.

Psán 1. 1 376. (Viz sir. XVIII) Text poínal se nkdy na listu 9

.

První list obsahuje pipiš k mistru Albrechtovi; 2— 7 byl

staroeský kalendá, z nhož ale jen Bezen a Duben z-
stal, ostatní listy vytrhány ; list 8mý tabulky let msícových

a nedlního slovce s nauením, kterak se jich užívati má —
vše touž rukou psáno. V textu samém , kde byl lánek

o manželství, 4 listy vyíznuty, též i písmo na lislu pede-

šlém a následujícím, co k tomu náleželo, seškrabáno i

s obrázkem. Také list poslední chybí. Týž rukopis obsahuje

ísla: 2. 3, a. 4, a, 5. 6, a. 7. 8. 9. 6, b (zkráceno). Zpráva

o nm i výpisky z nho v asopisu Mus. 1838, str. 3— 14

od Fr. Palackého; potom v Rozboru staroeské literatury,

1841 sir. 195 od Jos. Jungmanna ; též výpisky v knize

Tomsov: Uber die Veránderungen der ech. Sprache,

1805, str. 85— 104, Z rukopisu tohoto zpsobeno jest také

nynjší vydání, nedostatky pak jeho doplnny z rl>p. mu-

sejního, zde pod . VIII.

II. Rkp. cis. ve. knih. Praž., se známkou XVII. F. 9., in 4",

ze XIV. vku, papírový, s písmem istým a správným. Ob-

sah : . 17 a 1. Zpráva o nm v Rozboru staroeské

literatury 1. 1840, sir. 143, od Fr. Lad. elakovského.

III. Rkp. Fr. Lad.elakovského pergamenový in 12", ze XIV.

vku. Obsah: . 19.

rv. Rkp. cis. ve. knih , se známkou XVII. C. 15. na papíe

in fol. o 2 sloupcích. Psán 1. 1392. Písmo isté a správné.

Dva díly v jednom svazku ; a však poátek i konec kaž-

dého toho dílu chybí, a první i poslední listy potrhány.

3
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Díl I. má nyní 156 listv ; díl II. jde od 157 lislu až po 253.

Obsah: . 11. (Viz str. XXIIl.) Zmínku o nm uinil Jos.

Jungmann v Rozb, slaro. lit. 1843, sir. 3.

V. Rkp. knihovny Gersdorfské v Budišín, in fol.
; první ástka

na pergamene (str. 1—78), druhá na papíe (str. 79—229),

ob z poátku XV. veku. Obsah : . 10. (Viz sir. XX.) Širší

zpráva o nem v Rozboru staroeské lil. 1843, str. 3, od

Jos. Jungmanna; potom v Rozboru filosofie Tomáše ze

Štítného, od prof. Hanuše, 1852, str. 24—31. Pepis nový

rukopisu tohoto od J. Dundra v eském Museum.

VI. Rkp. Opatovický, tak eený, že pochází z kláštera Opa-

tevického; nyní v eském Mus. , se známkou I. C. 12.

Psán s poátku XV. vku na papíe in fol. o dvou sloup-

cích, písmem zetelným a dosti správným. Obsahuje na

423 stranách tyto lánky : . 12. 13. 14. 16. 15. 22. 23.

21. 18. 24. 9. 6, b, c. 4, a. 5. 25. 26 (nedopsáno). Vzd-
lání tchto lánkv nejvíce se liší od rukopisv ostatních

pro své zvláštní ustanovení. (Viz str. XXIV.) Zpráva o tomto

rukopisu v Rozb. staro. lit. 1841, str. 196, od Jos. Jung-

manna.

VII. Rkp. esk. Museum, se známkou I. C. 11., na papíe in

folio o dvou sloupcích, 165 listv. Písmo zetelné a správné.

Rozdlen v 15 knížek a tyto v 261 kapitol. Litera po-

átení každé knížky ozdobn malována. Obsah: 4, a,

b. 6, a, b. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

9. (Viz str. XXVI.) Na konci loto poznamenání: „Dokonány

jsií knihy tylo léta po narozenie božiem tisícieho tyi-

stého padesátého, ve tvrtek po svatém Agapitu muedl-

níku božiem. Bu bohu chvála !"

VIII. Rkp. esk. Museum, se známkou I. C. 13., na papíe in

fol. o dvou sloupcích, 287 listv. Písmo sice dosti ti-

telné, ale pepis velmi nesprávný; pepisovatel netoliko

mnoho chybn etl a v nepozornosti své pomíjel, ale

mnoho i z úmysla mnil
,
jinými slovy vykládaje, poá-

dek slov ruše, ano nad to asto, emu nerozuml, aneb

co nebylo po jeho mysli, dokonce vynechávaje. Od listu
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15 až do 21 v textu zinalok, neb pepisováno bez roz-

myslu z rukopisu, jehož 2 listy pi vázání knihy byly

nepravé položeny. Ostatn rukopis tento snesen jest ze

dvou jiných, totiž z I. a VII., a obsahuje tyto lánky: .
2. 3, a. 4, a. 5. B, a. 7, 8. 6, b. 12. 13. 14. 15. IH. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 9. 6, b (zkráceno). Ku konci toto

poznamenání: -Skonávají se knihy tyto urozeného panoše

Pavla z Sulevic a z Uehlovic, psané skrze Jakuba z Ve-

Icmína, léta od narozenie syna božieho tisícieho ty-
stého šedesátého pátého, tu sobotu ped posvícením toho

božieho domu a kostela v ehlovioiech, a prvnieho léta

po moru. Item : Téhož léta svadili s páni ešlie proti

králi Jine(mu) o mnohé vci, a najviec o vieru kesfan-

ski.^ Poznamenání na prvním list rukou XVII. vku vy-

svduje, že ten rukopis tehdáž náležel klášteru Sázav-

skému: „Bibliothecae Monasterii S. Procopii cis Sáza-

vám.'' Zpráva o nm v Rozboru staro. lit. 1841, sir.

106 od Jos. Jungmanna.

IX. Rkp. cis. ve. knih. v Praze se známkou XVII. D. 31. na

papíe in fol. o dvou sloupcích, 168 listv. Písmo ne-

úhledné sice a však dosti správné : Obsah : . 2. 3, a, b.

4, a. 5. 6, a. 7. 8. 9 (s dležitými pídavky) 6, b. (Viz str.

XXII.) Ku konci poznamenáno : „Zdaru božieho napsány

jsú tyto knihy a to všecko, což v tchto knihách psáno

stojí, ruku Matje apka, v ty asy písae hradeckého

v Jindichov Hradci , a skonány jsú v pondlí po dru-

žebné nedli v puost ped svatým Ambrožem léta od

narozenie syna božieho tisícieho tyslého padesátého

tvrtého; kteréžto složil jest slovutný panoše bohumilý

Thuoma z Zásmuk a z Chotmic dlem svým vlastním,

nyní túc ped osmdesáti lety, o rozliném kesanských

vcí nauení, ku pamti kesanské viery a dobrých

vášní. (Viz poznamenání na sir. XXV.) Ale já Vávra z Jivian,

mštnín v Hradci Jindiichov a slarý písa tudiež, sko-

nal sem tyto knihy léta od narozenie syna božieko 1492",

v sobolu ped slavným hodem narozenie syna božieho.

3*
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z nichžlo bu milý Buoh pochválen vn i jeho milá

malka, panna Maria! Amen." Zpráva o tomto rukopisu

v Rozb. staro. lil. 1841, sir. 106 od Jos. Jungmanna.

Léta 1848 ustanovil Slavný c. kr. senát akademický v Praze,

aby na památku založení university Pražské ped 500 lety,

kteráž práv na týž rok pipadala, vydán byl Tomáše ze Štít-

ného spis „O obecných vcech kesanských." A však nepí-

znivé okolnosti asu toto vydání tehdáž zastavily; až potom

léta 1850, zvláštním psobením Jeho Excellenci pana ministra

osvty, hrabte Lva Thuna, c. k. akademický senát nadeené

ustanovení své dne 31. Prosince zase obnovil
,
pitom požádav

Veledstojného pana dkana c. k. sboru professorv theolo-

gických, Dr. Jana Fabiána, aby o brzké vydání spisu toho ml
péi. Zárove také ustanoveno jest, aby se to vydání zpso-

bilo dle nejstaršího rukopisu ze XIV vku, a eho se v tomto

nedostává, aby doplnno bylo z rukopisv pozdjších; též aby

jazyk rukopisu nejstaršího bez zmny byl zachován, a jen v

pravopisu aby se uinila zmna, pijmouc pravopis analogický,

tak eený.

Maje pak já tuto práci od Slavného c. k. senátu akade-

mického k vykonání sob svenu, hledl sem se z úplná dle

nadepsaného ustanovení zachovati. Pi emž jen toho dotýkám

za píinou vysvtlujícího registíku, na str. 313—351 pipo-

jeného, že vtší poteba mi se býti vidla, abych v nm podlé

možnosti své vysvtlil tenám obecným nepovedeme vci a

zatmlý i zastaralý smysl slov, než pouhé formy gramatické

staroeského jazyka, jimž každý, ta, bez veliké obtížnosti sám

brzy porozumí.

V Praze dne 12. Prosince 1851.

K. J. E.
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2,1. yiemluva.

Tetic o hospodáovi, o hospodyni a o eledi.

tvrté, kak devt ádóv lidských nesu podobenstvie

devti kdróv andlských.

Páté, kak nás rt láká.

Šesté, ím se oištijem loho, že hešíme. A pakli pi- ^

iním sedmé neb i osmé, takéf tu budii.

Což kolivk v tch knihách naleznete, to držte, a
umiete rozumti, lef by vám dobí lidé a uení v pís-

m ukázali , žej' zle napsáno , tak že by se nemohlo i

jednu stranu sjednati s svatým písmem. Neb dobí uení, m

cožf naleznu, ješto móž býti z toho dvéj rozum, dobrý a

zlý, ne ke zlému, ale k dobrému rozumu obracijí. Ktož by.

chtli ke zlému obraceti a zle rozumti písmu i tch zvie-

at, ješto i na ped i na zad plna oí byla, ilif by nemohli,

by smli? A tak ku : ukáží-li vám dobí uení bohobojní, 15

jimž bý milá byla pravda slyšeti i od oslice, žcf sem kde

schybil: nic se tiem nesmúcejle, ale veselte, ne tiem, žej' po-

blúzeno; ale tiem, že jest opraveno. Jakoj' byl o sob ekl

i svaly Augustin. Neb praví svatý Aug-ustin : „Pieliš pe-

vrácen se miluje, jenž chce, aby jiní také blúdili proto, 20

aby jeho blud byl utajen. A a ím by to lépe bylo i úži-

tenjie, že, kdež on jest sblúdil, by tu jiní neblúdili, a sám

jich napomenutím zbyl i svého bludu! a pakli by svého

bludu nechtl zbýti, ale as a tovai-išóv ncjml by v nm."

A protož nemilujte mne viece, než obecnú pravdu ke- 25

sfanské viery; anižf razi, by sám se kto miloval viece než

priivdu, by chtl svú hrdosf tiem ukázati, že by, pcla bez

rozmysla, hyzditi aneb oprávti chtl tyto knihy tu, kdež

nenie teba, af sebe když tehdyž nepomstí pravda. Pravda

jest, že já i se vším tiem, což sem kdy psal neb psáti budu, so

kostelu k opravení poddávám se, ufajc tomu, že m z

milosti prvé opraví, bude-li teba, nežli knihy. Než vd,
že když svatý Pavel sbieráše devce na ohe, aby se roz-

héli, ješto bchu vypluli, tápavše v moi; veliký had

pichváliv se jeho ruky, i ušlnul jej, že mnchu, by on od 35

toho mosil umieti. A však mu jest nie ten jed neuškodil.
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Takéž mnozí lidé dobií sbierali rozliíné písmo, a ptali, aby;

se shéli ti, jesto sú stydli, tápajíc v moH tohoto svta

a zlý starý had Jábel pvstil jed závislí své v jich ruku,

lociš jich úinek zlých lidí závistí leptal. Tohoj' nebyl práz-

' den ni Jeroným, ni Augustin, ani ehoi-: a což pak já! Ano

mnozí rádi by eské knihy zatratili, a lož jen dobré. Oném

básniem
,

jimiž smilní vice se v svém smilstv rozže-

hují, nic nedjí; aneb Ješto ponúkají, aby svt byl vždy

milován, protiv zapovdí boží, jenž jest ekl skrze sva-

10 tého Jakuba: „Ktož chce býti pietel tohoto svta, bude

boží ncpietel." A nenie-liž lépe, esky ísti dobré na hra-

diech, neb kdež kolivk, a v ta doba aspo mieti k Bohu dobní

žádosf, zapomenúc zlé milosti smilné, aneb klevet na besed,

aneb sváróv ? Toj' dobe tu znamenáno , že když David hudl

15 ped Saulem, ano jeho Irápi zlý duch, inhed mu jest odleh-

il tehdy. Takéž jest mnohým lidem; donidž lú neb poslú-

chají dobrého, dotud jich zmek nu tak nuzí zlú žádostí; a

kdy by to, což sú cíli neb poslúchali, vždy v své mysli

pi-emielali, jist by dábla odehnali. Ano i svatý Pavel, ko-

•i» muž jest epištoly psal, psal jest je jich jazykem : Židóm ži-

dovsky, Hekóm hiecsky Svatý Jeroným babám psal a

vyklad písmo z neznámého jazyka ; kéž jest ekl : „Sprostní

lomu nourozunijí." Prolož-li uíostóv nedlají, žehy nemúdrý

mohl upadiuili snho? Proto-lij' Kristus nepovdl zástupem,

'^' že chce dáli jiesli své tlo, a vda, žej' to mnohým bylo

Ivrdo slyšeli, ež sú od nho odslúpiU ? Protož nezdá mi se,

by zlé bylo psáti Cechóm eské knihy, jimiž by mohli micti viery

kesfanské a dobrých vášní nauenie. A prolož nechžf m had i

uštne, a já sbierám tylo Iiešlky k dobrému ohni, abych se i

{(» s vámi shél ; ufaji v Buoh, že se zhojím, jakož sú se zhojili i jiní.

Druhá piemluva

Rozochviloj m jedno kázanie svalého Augustina, že

!'• budu udatnjie psáti eské knihy, ješto pislušejí k svatému

písmu. Neb z nho móž každý znamenati, kak jest dobrá

vc, ísti písmo svaté. A ti, ješto hv/dio knihy eské, a i
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dobré, snad chtiec, aby jen sami byli múdirí vidieni, mohli

by se dobe leknuti božie pomsty, upamatujíc se, kak jsú ti

vinni, ješlo by chtli listy a potebná poselstvie v nich

slaviti, aby pán Buoh, cho vný své choti, jimi neuil

své voli, a netšil v jejie rozpai. Ano by se správn s

lekl, ktož by stavoval listy královy , kteréž on sele své

králové, když by vzvdl, že to vie král. A a ím-t vší
pán Buoh nade vše krále ? ím jest milejší jemu chof jeho,

toj' duše kteráž koli, ješto tuží po nm, nežli kterému králi

kdy byla milá králová jeho? Múdejší tomu rozumjí, a že lo

tak vzácen jest jemu ech, jako latinník; by chtli, dobe

by se toho vzeptali na svatém Pavlu. Protož obojí zname-

najte, co v lom kázaní praví svatý Augustin: i ti, ješto

hyzdie knihy eské, i ti, ješto bych rád, a rádi tú v nich,

aby ješt radjše tli písmo svaté. I praví takto svatý Au- i5

gustin mezi jinú eí: ,,Chcete-li, af vám osladne písmo svaté,

a jakož má býti, af vám pikázánie božie pijdu k užitku

;

odtrhnte se od nkteré práce tohoto svta , aby také v

svých domiech, túc božie písmo, až do plna se posvtili

milosrdenstvím jeho, af šfastn u vás bude to naplnno, je- 20

sloj' o blaženém muži psáno, že u božiem zákon bude my-

sliti ve dne i v noci." A opt ono: ,,Blažení, ješto spatijí

svdectvie jeho, ve všem srdci hledají jeho."^ A také i to

:

„V svém srdci schoval sem tvé ei, Hospodine, abych ne-

hešil lob.'^ A tak, jakož slyšíte, jakož ten, ktož v svém 25

srdci schoval jest a má ei božie, neheší, takéž, ktož jich

neschová, hešiti nepestává. A poovadž nenie dosti kup-

cem, aby jen na jedné kúpi hledali zisku, ale viece jich

dobudu, aby pibylo jim sbožie jich ; a orá rozliná seje

semena, aby se živiti mohli i sím i onicm tiem dospšnjie : 30

ím pak viece v duchovnicm zisku nemáte na tom mieti dosti,

že v kostelech sly:«íte, ješto tú písmo božie? Ale v do-

miech svých, a když kvasíte spolu, a jsú-li dnie krátci,

ale v noci nkterú chvíli mále ísli písmo svaté, aby v

svých srdcích duchovní pšenici shromáždili, a z písma aby 35

duchovnie perly u pokladiech srdce svého schovali; aby-
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chom, když v súdný den ped stolici toho mocného sudce

prijdem, jakož svatý Pavel die, ne nazi, ale odieni se uká-

zali. A to také, milá bratie! piln znamenajte, že svaté pís-

mo jest pravé jako listové z našeho kraje nám poslaní.

5 Neb náš kraj jest ráj, a naši pietelé jsú patriarchy a proroci,

apoštolé a muenníci, a mštné jsú andlé, s nimiž máme

býti, a král náš jest Kristus. A když jest Adam shešil,

tehdy jsme u bezbydlé vyvrženi tohoto svta. Ale žej'

náš král tak milostivý, viece nežli kto móž pomysliti
;
pís-

10 mo svaté, jako listy poselacie, ráil jest po palriarchách a

prorociech poslati, jimiž nás zove, abychom se vrátili do své

vlasti, a cestu ukazuje. A když jest to tak, milá bratie ! co

sob mysle ty sluhy, ješto tak jsú nedbavi svého pána, že

i listóv od nho, jimiž je zove do královstvie blaženého,

15 nechtie ísti? I kakf se zdá, kdyby kto z nás svému šafá-

ovi poslal listy, a on netolik neuinil kázánie jeho, ale v

svém netbání jako za nic neváže toho pikázánie, i listóv

by nechtl ísti: ponf by zaslúžil, ne dieky, ale pokuty. Takéž

ten, ktož svatého (písma nelbá ísti, ještoj' z vné vla-

20 sti posláno, má se báti, aby netolik odplaty nejml , ale

muky vné neušel k tomu. Neb tak jest nám nebezpeno

neisti božieho pikázánie, že prorok velme žalostn volá,

ka: „Protoj' mój lid u vzenie uveden, žej' nejml umnie,"

lociš nevdl, co slušie k voli božie; a ktož nevie , bude

25 nevdien. Jisté, ktož Boha netbá hledati v tomto svt, ta

svaté písmo neb poslúchaje jeho, Buoh jeho u vném blahosla-

venství nebude chtieti poznati; a má se báti, aby nezaslúžil

slyšeti, když zavru dveí, jsa vn se pannami bláznovými: „Ne-

vd vás, neznám vás ; otejdte ode mne, ješto iníte nepra-

3 vosf.'' Coj' to: „nevd vás, neznám vás, ~ i kak jich nezná a

šle je v ohe? Jislj' to proto, aby ukázal tú eí, že, jakož jest

eeno , ktož zde nechce, ta o Bohu, jej poznati, v den

súdný Buoh jako nebude jeho tbáti poznali. A ono, ještoj'

v Šalomúnových knihách psáno, velme piln a s bázní má-

35 mc shšeti; praví: „Ktož zatvrdí ucho, aby neslyšal zákona,

toho modlitva bude u mrzkosf." Ktož chce, aby jej Buoh
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uslyšal, má najprv slyšeti Boha. A kak sob sinie to mysliti

kto, aby jej Buoii uslyšal, jenž nechce jeho zákona a pi-

kázánie slyšeti neb ísti ? A cof se zdá, milá bratie ! že

jsú mnozí, a ještoj' ješt horšie. i žákovslvo nkteré, když

mají kam jíti, naberu s sebii ztravy rozliné, pipraviec s

se snažné a s veliki prací. A když to iní kto k této cest,

jímž by tlo živil : pak jednch knížek nechce ísti, v nichž

by nalezl pokrm, jímž by jeho duše živa mohla býti zde i

vn na onom svt! A maje duši uinnu k obrazu a

ku podobenství božiemu, a tlo z hlíny: však takú má péi lo

o tle, ješto mají v rovu crvie sniesti ; a na duši, ještoj'

obraz boží, jako na nco velme nepotebného netbá, nepo-

krmie jie pokrmem božieho slova, ale dá jí bez posilenie

zahynuli : a tak málo na Bóh tbá, že i jeho obraz lehce

váží. 15

A prolož, niá bralí"ie! o lom niúdie a užiten pe-

niýšlévajme, a jeiikž móžem, básní zpravování i všeliké

ei nepotebné a šeradné ostame, a vší snažností hle-

dajme, abychom uliekajíc a pokrývajíc se piekaz tohoto

svta, nkteré chvilky sob nalezli, v nichž bychom pro no

spasenie své duše každý mohli pobyli na modiitvách, aneb

ísti písmo svaté, aby v nás bylo to naplnno, ještoj' psá-

no : „Ktož budu ueni, budu se slkvieti jako hvzdy u vné
vnosti." A když jest tak pkn toho dovedl svatý Augu-

stin tiito eí, žej' dobro ísti svaté písmo i v domiech: uó

coj' mn viecc teba ponúkali koho, aby etl tyto knihy?

sámf uzí, že vonjí nco svatým písmem, a žef dobrému

uie, kdyžf je ísli bude. A najprvf uie obecným vcem,

•.\ potom naleznef v nich také hlubšie; i mlazší i starší ne-

.budc, by v nich nemohl krátiti chvíle úžilen, kohož by 3o

jen božie slovo nemrzalo. A všakžf proši, ktož je budu

ísti, nevelme slov važte, viece úmysla hledajte; neb sem

ekl drva nkdy vinnému prútí. a snadf by toho i viece

nalezl. A tak ponu je ve jm božie, a najprvé od základu

kesanské viery.



Knížky prvé.

o viee, o nadji a o milosti.

O viee.

Písmo praví : „Bez viery nelze se jest líbiti Bohu," ano

nelze i domu bez základu udlati
;

protož ktož chce mieti

dóm pevný, musí najprv základ pevný uložiti, A když má

které ovoce býti, najprv musí pojíti z koene. A kakž ko-

^ livk koen nenie krásen, však všecka krása kmene i o-

voce dobré pocházie z nho. Takéž, jakž by viery nebylo,

tak by jiné vci k spasení nebyly užitený, ani by bez vie-

ry jiné dobré vci mohly býti. Neb viera jest základ a

koen všeho dobrého, a i nenie tak ziedlná v své kráse

!•> sama: však ani nadje, ani milosf bude bez viery. A kak

se jest emu nadieti, když bych najprv nevil, že jest?

aneb neve, že jest, kak bych to mohl milovati? Protož

hlun volají na prvé hodin knžie, kiic: ,,Ktož kolivk

chce spasen býti, déve všeho potebie jest, aby držal

lo obecnú kesfanskú vieru." A jinde také psáno jest: „Neuv-
íte-li, neurozumiete." A dosti jest divné, že se nkterým

nechce viti tomu, ehož smyslem svým nemohu dojíti, A
však každý, chtj neb nechtj, vždy nemu viti musí

v každém uení, coj' ho na svt, neb v emesle kterémž

20 koli, prvé než toho móž rozumem dosieci. A zdali vie kto,

kej' jeho otec, než vru? A kdyby kto nevil niemuž,

an by se nemohl i mluviti nauiti. Protož jistáf jest vc,

žef každý, chtj neb nechtj, viti musí zde mnohému:

proež by pak nevil, jakož viera kesanská uí? ana ni-

'J5 ehož neuí zlého, jen vše dobré a poádné, a vše zlé hyz-

dí. A chce-li kto rád vzvdti mnoho vr, i sích i onch,

ti o božiem mstu knihy svatého Augustina; tu nalezne

mnohu podobných vr ku pravd : ale našef jest najpoád-

njšie, jakžf jest on tu toho dovedl. A když jest vždy v-
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iti, a každý lid jiná nkakii vieru; tehdy ovšem držme

svú vieru, a chvalme B(')h, že jsme v ní. Neb což zde

víme, to lam jisté uzíme, a(> u viee pravé nezablú-

díme.

A dvojí lidé v kesanské viere zabluzují, o tch a

nemluviec, jošlo i jmene kesansKého nechtie jmicti. Neb

jedni mají neplnú vieni, tociš ne všemu vie, což viera

uí; a druzí piclisnú , viec ve mnohé vci, ješto viera

viti brání, a viera kesanská má hodujie býti.

Ti mají neplnú vieru, klož nevie, by Buoh v pln nebyl lo

lak spravedlný, jakoj' mocný a milosrdný, a lak mocný, jako

milosrdný a spravedlný, a tak milosrdný, jako spravedlný

a mocný. A ktož emuž kolivk nedovie, ješloj' popsáno v

kesanské viee, ti všichni aneb mcnšie moci než spra-

vedlnosti a milosrdonslvie, aneb menšieho milosrdenstvie 'j

než moci a spravedlnosti, aneb menšie spravedlnosti než

moci a milosrdenstvie mnie Boha ; a držie-li to tvrd, jsú ka-

ciei, a k božiemu královstvu s liem neslušejí, neb nemají

plné viery.

Druzí mají pielišnú vieru, pro niž musejí zahynuti. 20

To jsú ti všichni, ješto dali se rtu oklamali ; majíc v pln

vieru kesanskú, i pijeli se k lomu árév, druzí lékóv,

tetí všby.
Ti, ješto pósobie cáry, ti vede, kak se s šeednú

vcí obierají: když kakés pod šibenicí koenic ryjí; když 25

ehos viselcíjm uczují;když žáby, strýky neb koenic

kstie, neb stienky oferují, i jiné vci šeredné inie, o nichž

mrzko i mluviti, a asto i Boha se odpoviedajíc. Hrozné

božie milosrdenstvie, že se kdy nepropadnu živi do pekla

horúcieho, a že jich lak dobrotiv dlúho aká! A protož 30

cím dále aká Buoh polepšenie, liem neujdú vtšieho hoe.

Nkteí pak mají omluvu, ale vždy zle, kúc: „Neiníme ke

zlému, ale k milosti; aneb aby spolu manželé dobe byli."

Tm všem ku, že zle inie. Najprv, neznamenají, že asto

se to naházie, že chtiec k milosti uiniti lovka, uinie 35

bláznem, otráviec jej, a asto také i života zbavie. A nad to,

by kto mohl jediným najmenším árem pi-ivesli to, neku,

by manželé spolu dobe byli, ale aby se všichni pohané, i

židé i kaciei ku pravé viee obrátili: ješt by neml toho
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uiniti. Však každý ár jest smrledlríý hiech ; a ktož ume
v sinrledlném hieše, len nezbude\né smrti. Coj' pomohlo

Judášovi, žej' Kristus jeho proradú umel, kakž kolivek do-

be se jest túsmrlí jiným stalo, když sám ješt v pekle hoí,

6 a bude hoeli i na vky?
Uruzí pak kii : „My ncarujeiii, ale lékujem a mnohým

pomáháme." Tem ku též jako devním: Cof pomož, a by

ves svél uzdravil, a duši svú do pekla poslal ? A tm,

ješlo léky hledají, zdravé pravi, by se sami rozmyslili,

10 které lépe: protiv -li Bohu mleli zdravic na malii chvilku, a

potom skuoro ztratili je a býti Boha odlúenu ? a ješt veJ

lék nevzdy pomož; ar-li by pomohl, na málef pomož! ili

lépe : nemoc trpli, od Boha cákajíc smilovánie, a skrz to

vn s ním niieti ulšenie ? Neb ktož s ním sslojí až do

15 konce i v niizi své, jislf jím utšen bude. Ale vie Buoh,

že asto, zdrávi jsúc, chcem viece slúžiti svtu než Bohu;

i dá nám nemoc pro naše dobré, abychom poznajíc se, a od-

jinud pomoci nežádajíc protiv nmu, od nho vzeli plnu

odplatu.

»o Než to slušie také vdti, že Bóh ustavil jest rozliná

lékaslvie, ale no léky pro rozliná lovie porušenie

vnilnie i vnjšie, jakož lékai rozumjí ; a to nenie protiv

Bohu, ani kostelniemu ustavení. Ale všichni jiní bobonci,

kterýchž uení lékai nedržie : le žehnánie, le napsánie

" která na jablce, na oplatce neb na list, iieb pro zuby,

ješlo na stn škobrtají, le na vuzi, zapovdieni jsú ko-

stelem. ím pak viece ta žehnánie, ješlo jsú se lží smieše-

na, a nkterá jsú holá lež! ano epce baba pochukujíc a

praviec : by Buoh chodil po zlatém most, a utkal se s sva-

^0 tým Petrem neb s sval Maí, aneb s kakús dobru bratí; i

vzelží kakés ei, chliec lží tlo uzdravili, ano lež i duši

zabíjie! Ale loj' jiné-, když klo sprostn, z piemého úmysla,

maje lítost' k nemocnému, prosí za Boha , aby Buoh ráil

jemu odlehili, aneb jeho svú milostí posílili, aby jej tžké

3^ pokušenie nepemohlo.

Tetí pak vdma mají a po všfb stojie: ti také pro-

tiv kostelní zapovdí vie pieliš, zdajíc se sob múdejšie,

nežli jiní, a chtiec i ped jinými z toho mieli chlúbu, chliec

vdti, klo prvé ume ze dvú manžel? klo oslojí, když
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dva sedala? neb zhojí-li se z této nemoci? Tm všem

praví svatý Pavel, aby ncchtli viece smysleti, nežli jest

li-eba smysleti. Nic nevd, by k emu ty všfby byly uži-

tený ; než tiem mén lidé na Buoh li)ají. Coj' pomohla ta

všfba onomu králi v starém zákon, o nmž se v ctvr- ->

lých knihách králových cte, že byl posly své poslal k jedné

modle pohanské, když nemocen byl, aby se vzeplali na ní,

zhoji-li se té nemoci ? Tehdy utká je Heliáš prorok, i po-

vede jim: „Vrate se k králi, a povzte jemu: zdaU nemá

Boha lid izrahelský, žes poslal, aby se ptali tvého zdravie lo

na bohu pohanském ? Protož s lože, na nž si vsel, nese-

jdeš, ale smrtí umeš." Co-li jest pomohlo Alexandrovi, žej'

vdl, jakž pravie o nm, že mu jest nelze od mee sníti,

než žej' tiem byl nesbednjí a viece sob h-iechu dobyl?

A však otrávenie se nemohl vysti-ieci, a panoval dosti na «á

mále! Mnozí za nás nemnli, by mohli býti obšeni aneb

jali, a potom sú nkteí komi vláeni i viseli. Co-li pomož

mezi dvma manželoma ta vštba, který má umieti prvé,

než že tiem asto viera i milosf bývá menšie mezi nima ?

a obakž ne tak, jakož mnie oni, to vycházie. asto bude -io

žena micti po té vštb nadji, kúc: „Ostanu po muži,

zbudu práce léto neb této-," ano ji pak teprv práce i napad-

ne, aneb hanba, anebo muž ješt horší a nesnadnjší. A
lakéž se i muži stává. A také lidé asto mnieti budu po

své vštb, by mlo býti velme dobe, když takto bude to

aneb takto, ano zle bude. asto po své všfb báti se

budu nkteré vci, ano vyjde velmi dobe. Práv též stalo

se jest o Pilátu. Otec jeho po své všfb, neb snad hvz-

dáství, a jest to tak, vidl, že by té noci ženu ml, že by

synem poala jemu; ten syn tak by byl mocen, že by pod jo

jeho uiocí zem se tásla, skalé se sedalo, slunce protiv

obecnému bhu zalmilo se. A pravda, že se jest tak stalo,

ale jinak, než on mienil. On mienil, cht z toho mieti ut-

šenie: nalit tiiiiu s hoem mieti bude, když uzí, ano ten

Slíditi bude živé i mrtvé, jehož jest bezprávn odsúdil syn ;»>

jeho, pro nž sú se daly ty hrózy; a tak i s synem u

vné hoe odsúzcn bude.

Protož nestojme po tom, bychom po kterém vdm
aneb všfb aneb áiech co vdti chtli budúcieho; ani
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kterými lékV; krom a lékastvím, aneb s spro&lnú prosbu,

ne v sloviech nadje majíc, hledajme zdravic. Lépef jest

nic takého nevdúc, všichnu nadji v Bohu jmieli ; a lepší

nemoc v boží l)ázni, nežli zdravic protiv Bohu. Pakli se

•i kto diví tomu, že se cai , snové, vdma , vštby zracijí

i^asto, aneb léci prospiovají: nenie se co diviti tomu. Neb

Buoh, jenž každého srdce vidí, znaje srdce nkterá tak

všetená, že vždy divóv hledají a dvorností, a chce se

jim vdti budúcie vci aneb lajné; i pezí áblu, aby

lil oklamal je pro to všctestvo. A když nkaké takové bo-

bonky cinie, ješto ani podlé duchovenstvic. ani podlé t-
lesného pirozenie nióž býti které dolícenie neb podoben-

slvie, by to proto tak mlo býti; tehdy rt má to sob jako

za znamenie tajné smlúvy, že od nho hledají toho; i

15 zpósobí s tolik, jelikž jemu jest pezieno, jakož nemúdí

lidé žádají. A asto dobrým pikryje zlé. aby viece jich

oklamal, kteíž se toho nechtie sliieci. jako pátee aby pli

nkakým divným obyrejem, aneb mše zaprosili ; ale vždy

v to nkaký lajný tant uvrže, aby ta obf, neb ty modlitvy

'-" z piemého a sprostného limysla nepošly. A asto po lecka-

kéms vdmu anci) snu ukáže pravdu, zdali by as a nkdy
oklamal, aby lovk viece žádal. Neb téžm všecko po-

hanstvo od poátka svta držal jest na tch dvornostech,

až jest i z obrazóv s nimi uduvil, a jako Bohem chtl na-

uj zván býti a od lidí mieli službu: až jest huoh i ráil skrze

své svaté apoštoly a jiné svaté uenníky lid z toho bludu

i vyvésti. Protož rt velmi by rád na též navedl ; a tak,

kohož móž, oklamá, a jakž móž, pósobí to, aby po tch dvor-^

nostech lidé stáli z kakéhos všeteslva. A kohož nemciž v

30 zevné zlé piiláhnúti, toho povede ve zlé, ním dobrým

jemu okrášle. Kohož nemóž odtáhnuti, aby viery kesanské
nedošel plné, ale petáhne jej, aby plnu vieru maje, nad

to pijal se áróv neb vdem, neb všby neb lékóv. Ko-

hož nemóž i jedniem tiem oklamati, ale hledá, zdali by jej

35 uinil kak neustaviná, aby u viee pravé nesstál do kon-

ce; neb vie, že ktož v em až do konce sstojí, ten podlé

toho odplatu vezme.

Totoj' pak hodujíc viera kí-esfanská, po té má jíti

každý loA'k, jakož apoštolé sú ji kázali po všem svtu.
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Neb svaly Petr s jinými apoštoly, než sú se po svtu ro-

zešli kázat, ustanovili se na dvanádcti vcech, aby jedno-

stajn všecky lidi tak uili; aby tak viec, i ústy tak

vyznávali. Protož každý lovk, kterýž má smysl, dlužen

se jest tm dvanádcti vcem nauiti, a viti sprostn, že a

tak jest, a by i nerozuml, kterým inem to móž býti. A
byl-li by klo do té doby se nenauil, a i stár jest, ješt

se uiti poni: as a jedné vci nau se v msieci, a druhé

v druhém, a tak zdali se nkdy všemu i nauíš. Neb ktož

by z lenosti neb z hrdosti netbal toho, ani chtl tbáti, ji- lo

stf bych jemu nedobí'e tušil. Pakli by již který tak sprostný

byl, že se nikakž nemóž nauiti, by vymluviti uml tch

dvanádcet vcí : alespo umj ve vyznati , že víš v

Bóh
,
jenž jest jeden v trojici, tak jakožf obecn vie

kestné. A kdyžf kazují svtiti božieho narozenie, v, žef is

se jest na svt narodil z svaté Marie, z isté panny. A ten

jest trpv umel na kíži, jakožf pravie a pamatují, u ve-

liký pátek. A jakož svtíš na velikú noc, vstal jest z mrt-

vých. A jakož svtíš potom den božieho vstúpenie na

nebe, lak v, žej' vsliipil na nebe, ano na to patric apo- 20

stole. Polom jakož svolíš na letnice, poslal ducha svatého,

jenž jest s otcem i s synem jeden Buoh v trojici pravé,

jakož svtíš den svaté trojice. A tak, ktož neumie viece,

ten po svátciech znamenaj, co má viti. A když dny sva-

tých svtíš, pomni, že sú, milujíc Boha, práci i smr pro 25

nesli, a proto duostojni jsú božie milosti, aby v s ním

kralovali. A ktož by ješt též uinil, ješt by jemu Buoh dal

odplatu. Protož žádaje pomoci tch svatých, cti je pro Buoh,

a v emž móžeš, následuj jich. A ktož jest rozumnjší, ten

umj tch dvanádcet vcí. 30

I jest, ku, najprvnie vc, ješto máme viec i ústy

k tomu vyznávati, každý sám od sebe ka: Vi v Buoh,

v otce všemohúcieho , stvoitele nebe i zem. Druhá vc
jest, když ku: i v Jesu Krista, syna jeho jediného, pána

našeho, tociš vi. Tetie, když ku: jenž, tociš Kristus, »&

poat jest duchem svatým, narozen z svaté Marie, z isté

panny. tvrtá vc jest, že ten Kristus trpl jest pod Pon-

ským Pilátem, ukižován, umel i poheben, sstúpil do pe-

kelných krajin, Pátá, že ten Kristus tetí den vstal z mrt-
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vých. Šestá, žej' vstiipil v nebesa, šedi na pravici Boha

otce všemoiiúcielío. Sedmá, že odtavad má pijíti siídit živé

i mrtvé. Osmá véc jest, když iekáme : véi v ducha sva-

tého. Devátá : svatý kostel, obec svatých. Desátá : odpu-

5 štnic hriechóm. Jedenádctá : tla, tociš masného, z mrtvých

vzkiešenie. Dvanádctá: a potom vný život. Amen. To
jest pravá viera kesanská; což by tomu protivné bylo,

tomu žádný viti nemá. Pakli by komu na mysl pišlo nco
takového, jemuž by neuml rozumti, než by upra mysl i

10 držal co nemúde, radji rci sob na mysli ; „Ac já tomu

nerozumiem, ale kostel rozumie, a já pak vi, jakž obec-

n kostel drží." Pakli jsi rozumnjší, ale poptaj se na jiných

múdrých, kakf oni tomu rozumjí, a kakf to svatí vyklá-

dají. Tu vieru, jakož sú apoštolé položili, na každý den

15 knžie na prvé hodin a na kumplet nekají lehký. A
každý kesan, kterýž má rozum, vstávaje i léhaje ml by

ji ékati, a k tomu najméu as a jeden pater spti. Neb u

viee malú dosti eí mnoho dobrého rozumu jest shromáž-

dieno, naž kdyby pomnl lovk, velim by byl kesan-
ko stjších obyejóv. A u pátei krátkú eí prosíme všeho

toho, což k duši i k tlu jest poteba.

Toto také vdti slušie, že svatí uenníci pro roz-

liné bludy kacieské rozumnjší eí popsali sú vieru,

jakož sú apoštolé mienili ; a tu vieru slovutn na všakú

25 nedli, i v jiné svátky nkteré, zpievají na mši , aby lidé

znamenávali, co mají viti. A znamenit onu devní eí
vieru, ještoj' popsána od apostolóv, proto lehký šepcíc pjí,

že sú ješt v ta doba kryli se kestné, nesmli zevn se

svelieti vru kesanskú. Ale tuto slavn zpievají; neb

30 bez strachu v ta doba, ještoj' složena, ktož jest chtl, mohl

se kesanem nazývati, až i do dnešnieho dne. Abyloj' se

sebralo biskupóv osmnádcet a ti sta, mezi nimiž byl jest

také, jakož pravie, svatý Augustin, ještoj" sú s dobrým

rozmyslem složili tuto vieru a ustavili, aby ji tak zevn

35 zpievali, kúc takto: „Vi v jednoho Boha, otce všemohú-

cieho, jenž uinil nebe i zemi, vidomé všecky vci i ne-

vidomé. A v jediného pána Jezu Krista, syna božieho jed-

norozeného, a z otce narozeného pede všemi vky, Boha

z Boha, svtlo z svtla. Boha pravého urozeného, ale neu-
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rinnélio, též podstaty s otcem, skrzež všecky vci uinny
sú. Jenž pro ny pro lidi a pro spasenie naše sstúpil s ne-

bes, a masné tlo pijal duchem svatým z svaté Marie, isté

panny, a lovkem uintMi. rkižován také pro ny. pod

Ponským Pilátem trpl jest, poheben jest, a tetí den vstal "'

z mrtvých podlé písma. A vslúpil na nebesa, sedí na pra-

vici otce, a opt pijíti má súdit živé i mrtvé, jehož krá-

lovství nebude konce. A v ducha svatého pána, a jenž ob-

živuje, jenž od otce i také syna pochodí, jemuž se s otcem

i s synem spolu modlé, i spolu s otcem a s synem jej chvále, 10

jenž jest mluvil skrze proroky. A jeden svatý obecný a

apoštolský kostel. Vyznávám jeden kest na odpuštnie hie-

chóm, a akám vzkiešenio mrtvým . a života Itudúcieho.

Amen."

Jest ješt tetic od svatých uennikóv viera popsána, 15

a jest jako vyloženie onoho obélio popsánie viery. A tu na

prvé hodin jako žalm pjí Jia každý den, a takto kúc-

,,Ktož koli chce spasen býti, diéve všeho potebie jest, aby

držal obecnú vieru kesfanskú: neb ktož koli jie celé a ne-

porušené nechová, bez ei zahyne vn. A viera kesan- w
ská toto jest: abychom jednoho Boha v trojici, a trojici v

jednot ctili, ani osob v hromadu slíc, ani podstaty rozdli-

jíc. Neb jiná jest osoba otcova, jiná synova, jiná ducha

svatého: ale však otcovo i synovo i ducha svatého jedno

jest božstvic, rovná chvála a spolu vní' veleslavenstvio. 'j.-,

Jakýž otec, lakýž syn, lakýž duch svatý : nestvoený otce,

nestvoiený syn, nestvoený duch svatý ; neúmrný otec,

neúmrný syn, neúmrný duch svatý ; vný otec, vný
syn, vný duch svatý: a však ne tie vní, ale jeden

vný; jako ne tie nestvoení, ani tie neúmrní, ale je- .m

den nestvoený a jeden neúmrný. Takéž všemohúcí otec,

všemohúcí syn, všemohúcí duch svatý: a však ne ,tie

všemohúcí, ale jeden všemohúcí. Takéž Ruoh otec, Buoh

syn, Buoh duch svatý: a však ne Iie Bozi, ale jeden

jest Buoh. Takéž pán otec, pán syn, pán duch svatý: a 3,-.

však ne tie páni, ale jeden jest pán. Aebo jakož zvlášt

každú osobu Bohem a pánem vyznávali pravda viery ke-
sanské nás nutí, takéž tí Bohy aneb pány viiti nám brání.

Otec nenie od žádného uinn, ani stvoen, ani urozen.
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Syn od samého oJcc nenie uinn, ani stvoen, ale urozen.

Duch svatý od otce a od syna neuinn , ani stvoen, ani

urozen, ale jest pocházeje. Protož jeden otec, ne tie oti:

jeden syn, ne Iie synové: jeden duch svatý, ne tie ducho-

5 vé svatí. A v té trojici nic nenie prvé aneb pošlé, nic vt-

šio aneb menšie, ale všecky tí osoby spolu jsú vcný a

sob rovny, aby tak ve všech vcech, jakož již jest

povdieno, i trojice v jednot, i jednota v trojici byla

ctna. Ale potebie jest k vnému spasení také pijetie tle-

I « senstvie našeho pána Jezu Krista vrn vili. I jest pravá

viera, abychom vili a vyznávali, že pán náš Jezus Kristus,

syn boží, Buoh i lovk jest Buoh jest z podstaty otcovy,

déve všech vkóv urozen ; a lovk jest z podstaty mate-

iny, u vku narczen Pravý Buoh, pravý lovk, z duše

15 rozumné jsa a z masa lovieho; rovný otci podlé bož-

stvie, menší otce podlé lovstvie. A kakžkoli Buoh a lo-

vk, však ne dva, ale jeden jest Krysius. A tak jeden ne

obrácením božslvie v tlo masné, ale vzetím lovstvie

v božstvic; jeden ovšem ne slitím podstaty, ale jednolú o-

-" soby. Nebo jakož duše rozunniá a maso lovic jeden jest

lovk, takéž Buoh a lovk jeden jest Kristus. Jenž jest

trpl pro naše spasenie. Sslúpil do pekelných krajin. Tetí

den vstiil z nn-lvých. Vsliipil na nebesa, sedí na pravici Bo-

ha otce všemohicieho. Odtud pijíti má sidit živé i mrtvé.

2'» K jehož píští všichni lidé opt vstáti mají s svými tly, a

mají poet vydati z svých vlastních inóv; a ktož sii dobe

inili, pójdú do života vného, a kto zle, do vného ohn.

Totof jest viera kesfanská : ktož koli jie (;elé, neporušené

vrn i také tvrd viti nebude, spasen býti nemóže."

30 A tak, jako sem i déve ekl: ktož mají rozum, správn

mají viec vdli tch dvanádcet vcí, ještoj' v té viee

od apostolóv popsáno. Pakli jest kto d«>myslnjší, ale zname-

naj, kakf jest položeno v té viee, ješto na mši zpievají.

Pakli se kto nemóž ješt i tiem ustanoviti, ten znamenaj to

3.-> popsánie viery, ješlo na prvé hodin zpievají. A když se-

zíš to vše popsánie viery, hlédaj, aby i jedné vci ze všech

tch protiven nebyl; ale a nerozumieš emu, ale otiež mú-

dejšieho; a donidž t nenauie, vždy rci sob na mysli : „A
já tomu nerozumiem, ale mé starosty rozumjí; a jakž oni
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rozumjí, lak já viíiii; a lo vdo, že všemu tomu mám
viti, což jest kostelem svatým potvrzeno, aby má viera

cela byla. A nemám viti ani v áry, ani v léky; ani mám státi

po vštb, ani vdm kterém, ani sniech, aby má viera ne-

byla porušena. A také mám viti vrn, netolik ústy, ale i
•">

srdcem, žej' to tak; ani tolik srdcem, ale i ústy vyznati.

Neb srdce ví, žej' pravda; ale ústa, když jest teba, mají

vyznati pravdu pro spasenie. Neb viery nikdy neslušie pieti,

a nkdy navzchvále neteba jest všeho rozprávti. Neb

praví Kristus: „Kto m vyzná ped lidmi, také jej vyznám lo

ped otcem svým; a kto se mnú stydti bude ped lidmi,

budu se jím stydli ped andly božími." A mám viti tvrd,

abych se nedal odhroziti, v Buoh ufaje, ale ne sám v se,

by mi bylo i život dáti; ani se kterými dal dary svésti, a
by pišel i ancikrist. Neb ktož viery kesanské celé, nepo- 15

rušené, vrn a tvrd víiti nebude, faké spasen býti nebude

moci."

Pomluva výkladem viery. ^^

Bych ekl déve, že v té viee, ješto jest najprvé po-

psána, dosti malú eí jest mnoho rozumu dobrého; a kdy-

by na to lovk pomnl, že by velim byl kesanštjších 0-

byejóv. Prolož že na však den Hekáme ji, znamenajme 25

z nie as a nco. Najprv iekáme: „Vri v Bóh." Tu
slušie znamenati, že jiné jest víiti, že Buoh jest. Tomu i

rlie také vie, ale vi'iec nemilují jeho ; a protož boje se

píštie jeho, neb nemají nadje v nm, když i jedné milosti

k nmu neijí v sob. Neb a vie, že jest, ale ncvie 30

ven. A v Buoh vili jesl, milostí táhnuti veii, a nadji jma-

jíce v nm. Protož i lidé píšlie božieho v súdný den, neb

na své smrti bojie se, že ijí v svdomí, že netáhnu milosti

ven, jakož by duostojno bylo; i strachují se. Také jiné jest

vili Bohu ; neb rlic také vie Bohu ve mnohém , coj' as

mluvil skrze proroky. A lakéž i zlí lidé, neb zlí kreslené

vie Bohu, že zlé jest hešiti; ale že chuten hiech, proto

hiechu neostanú. A lak vie, že Buoh jest, a vie Bohu
mnozí, majíc mrlvú vieru : ale máloj' tch, kto by duostojn
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mohl écI: „Víi v Buoh^', žeby tociš mel vicru živu, z milosti

zvlášlic k Bohu skutky dobrými obživenu.

Pak opt viec vyznáváme, fkúc : „V otce všemoliú-

cieho. " Otec jest pirozením svého syna pirozeného, neb

5 jest všemohúcí; i mohl jest sob rovného syna všemohicie-

ho kromé asu z sebe divné porodili, lak jakž nelze jest

toho povédieti, kak to jest: neb nikdy jest otec bez syna

nebyl. Jest také „náš-' otec, a ne lýmž inem, jako svého syna

pirozením jediného, ale vzvolením ; neb dal jest nám tu

i(» moc, abychom mohli býti synové boží, a napomenul nás i

kázal nám, abychom j(íj vzývali oleem, ka: ,,Když se mo-
dlíte, iekajle : ote náš!" A když jest otec a všemohúcí, kak

by mohl kto nejmieli v nm nadje silné, jediné a ten,

ktož se nechce pokoe i žádati milosti, a nebo chce, aby

ij zlé dobrým bylo, a zlé mysli níkakž nechce pelomiti. Ale

když žel jest komu, žej' zle inil, aneb že nemóž neb ne-

umie tak slúžiti svému otci k jeho voli, jakož slušie takému

otci: nic se proto nerozpakuj, kdyžf jest všemohúcí a jest

otec. As jej rozhnval i pieliš velmi, a hnvals jej pieliš

'io dlúho, navra se k nmu, miloslivýf jest; a kdyžf jest otec,

snadn u nho nalezneš milosf. Jakžf uzí, a ty jdeš knmu,
sámf vyjde proliv tob a utká t, a ukážef vtší milosf,

nežs se nadál, a srozumje své závine, pokoíš se, seznaje

se. Jsi-li odrán, odje t v nové rúcho a uiníf tob hody,

2-1 jakož-l sám ve lení povdl povsf, a sám se mienie liem

otcem milostivým, ktož se k nmu pokorn chce na\Tátiti.

A když pak jest všemohúcí, tehdyf móž vše, což jedné

chce, uiniti. Velikými hiechy a neistými lidé hešie pro-

tivn jemu a také dlúho; ale že jest všemohúcí, ktož se

3t) protivie jemu, dokoná svój vk, jenž má pod asem ; on

móž jej podati v svém vku, tociš v své vnosti, u vné
muky, neb jest všemohúcí. A ktož, a má i mnoho a še-

redných i dávných liiechóv, a navrátí se k nmu, bude

jich všech zbaven, neb jest otec a všemohúcí.

35 íiiekáme pak: „Stvoitele nebe i zem," abychom po-

mnh jeho moc a tiem lépe vili, žej" všemohúcí. Neb oité

jest znamenie, když jest tak divné vci a rozliné, nebe i

to vše, což v nm jest, a takéž zemi i s liem, což v ní

jest, z niehož stvoil a tak múdi-e pósobí, žej' všemohúcíj
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prolož také mocn, což svú múdrostí božskú, ješto nenie

jiné než Bóh, uzí, že slušie porazili aneb povzdvilmúli, lo

porazí aneb povzdvihne.

Pak íiekáinc polom : „A v Jezu Krisla, syna jeho jedi-

ného, pána našeho." Tiem slovem „jediného" móžem rozumrli, &

kteréž chtiec, obé jest pravé : aneb syna jeho jediného, tociš

jediného syna všemohúcieho otce; aneb našeho pána jedi-

ného; neb on jest a má býti jediný náš pán. Ale pohiechu!

mnohoj' téch, ješto nemohli éci u pravd, by víili v syna

božieho, v jediného svého pána. Neb piijdúc pýcha, mohla i"

by nkomu dobe éci : „Ne onf jest sám jediný tvój pán,

však já také panuji nad tebú; všaks všicku svú snažnost

obrátil ke mn, mns poddal se. Zdali viece pro m nei-

níš, nežli pro? Však protiv jemu leckdes vydeš, vylslíš,

aby sebe hrd choval, abych já vždy s tebú byla ; a asto ib

pro m neseš tu práci, ješto by, vd, nenesl pro Bóh. Byt"

Buoh kázal tak dlúhé epky u tcvíc nositi, ekl by : Slomil

bych hlavu ! By bylo pro Buoh tolik sbožie naložiti na n-
kterú potebnú vc, jakož uiníš pro m, ješt bych ekla,

že i m i jej za pána máš, a on sám jediný nenie tvój pán : ao

ale vizi, že já viece panuji nad tebú; nebs mi se poddal pro-

to, aby mnú mohl zde nad jinými panovati." Též by mohla

éci závisf ; též lakomstvo mohlo by éci : „Co mluvíš, by on

tvój pán byl, a tož by jediný byl? však mne poslúcháš:

když káži, i život vážíš mezi lotry, aneb pes moe; kamžf w
ponuknu, tam ty pojdeš; kohož mn libo, ješto mne nenie

tak pilcn a má nco, toho oklamáš pro m." Lakota též:

„Však pro m iníš, což koli iníš, mns se poddal !" Též i

smilstvo móž dobe éci : „Bych nad tebú nepanovalo, i-li

by tak šeednú vc a nelepú uinil ? i-li by vážil se tolik 30

ohyzdy i zapovdí božic, jehož pravíš, by on tv('>j pán je-

diný byl ?" Hnv též : „Však vieš, že Buoh jest pravda ; a

jednú-lis ty protiv pravd stál pro m? asto si velikú práci

i náklad nesl mým kázáním." Též lenost' dle: „On, jehož

pravíš, by jediný tv(>j pán byl, kázal tob, ka : bu opa- ari

ten, bdi, nevieš, když zlodj pijde; a já ekla: netbaj

na to, ncpracij tak, a tys inhcd mne poslúchal !" — A tak

pohiiechu! mnoho pánóm proliv jedinému pánu svému pod-

lali jsme se; a jistéf jest, neostanemc-li všech jiných pá*
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nov jemu protivných, zle naše vec! Neb jakož iekáme, že

on jest jediný pán náš, tak protiv jemu žádného nemáme
jiného jiiiieli, Kaký spolek v sluze s Jáblem takému pánu?

Klužf nechce ostali tfábla, svéla, i sám své tlesné vole, ale

s dá panovati nad sebú tm tem pánóm, a poslúchá jich pro-

tiv Bohu : tif jej poddadie onéin sed , a lak nebude pravda,

Ity véiil v Jezu Krisla, syna božicuo jediného, svého pána;

ale tolik pánóv bude jmieti, jelikž hiechóv vévodí v nm.
Polotn riekámc , tociš že víme v toho Jezu Krista,

'<> syna jeho jediného, pána našeho: „Jenž sej' poal duchem

svatým." Duch svatý zpésobil jest to vše, což jest potrebie

bylo, aby z té panny krve mohl se poieti ist, bez po-

skvrny hiecha kteréhož koli, i ist se z nie naroditi. Ale

rozumli jest tu, že podlé toho, jakož jest Buoh pravý syn

1.-. otcóv, podlé božstvie nepoal se jest; neb jest vný s ot-

cem i s svatým duchem, vždy byv, a smiem iréci ; neb lépe

jest éci „vždy jsa," že jest bez promny. Což jest kdy

byl, to ješt jesl; kakž-li to jest nebyl, ještoj' pijal, tociš

lovkem nebyl. I pijal lovstvie, i jest Bóh již lovk;
vi" a poal lovkem býti, a ten lovk Kristus jest Buoh ; a

jakž sej' brzo poal, tak brzo Bóh i lovk. Poat jsa,

nikdy asu toho nebylo, kakž kolivk najmenšieho, by v nm
nebyl pravý Buoh a pravý lovk.

A pak iekáme: „Narodil se z svaté Marie, z isté panny."

2s Tiem vyznáváme, že nenie z semene mužského; když se

jest narodil ze panny, tehdyf jím jest poala panna, a po

poetí ostala pannu.

Pak iekáme, že ten Kristus „trpl pod Ponským Pilá-

tem;" a nkteí iekají „pod Poncem Pilátem," a také do=

30 he. Neb já tu nerozumiem jiné promny, jen jako bych já

ekl: „pod nmeckým Kunrátcm," a oni ekli: „pod Nmcem
Kunrátem." Neb Pontus bylaj' jedna krajina, pro niž já

Hekám Pilátovi Ponský, a oni Ponec. A pod tiem Pilátem

Ponským neb Poncem „ukižován, umel, poheben, sstúpil

3.-. do pekla,'' tociš do krajan pekelných. Trpl jest podlé lo-

vstvie: podlé božstvie netrpl jest leskné núze; kakž

kolivk jest i podlé božstvie kivdu trpl, a to pod Pon-

ským Pilátem. Jakož jsem ekl: Pontus krajina slula jest

jedna, od té jest Pilál slul Ponský, ješto jest súdil syna
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božieho a podal k siurli. Na to pomniec každý nás, ml
by radji s pravdu odsázen býti, nežli by s kivdu obdr-

žal súd ; a což kolivek Biiob pepuslí prolivenslvie, vše by-

chom s dobru myslí trpli mli. Když jest syn boží trpl tak

mnoho pro iiy, proež bychom pak pro se my nelrph as a *

toho, což UR uy Buoh chce propustili? Ved íekl-t, stoje ped
liem Pilátem: „Neml by nade mnú moci i jedné, kdyf by

nebylo dáno s huory!'* Takéž, což koll nám klo iní, všef

jest božie pepnšlnie, jinak toho nemáme vážili sob než

od Boha; onf vie, že se hodí nám tak, jakožf on pepuslí »»

na ny trpti. I to také on vie, že nám jest hodno, žej' on

tolik a tak tžkých vcí chtl trpli. Neb jest ukižován po

mnohém bití a posmievání, a pak umel, pak pohi"cben v tle.

Mohl jest Buoh, kakž by kolivk byl chtl, nás od Jábla

vysvoboditi i jinak, než svú smrtí; neb dábel neprav jest držal i5

v své moci lidský národ, kakž kolijsme my pro našeho otce

vinu držáni práv. Ale chtl Buoh podobn, aby, jakéž lovk
vznesl se vzhoru myslí pyšnú nad se, cht roven býti Bohu,

véda zlé a dobré, podlé rady ábelské, a upadl v zatracenie,

uiniv kíivdu Bohu tak velikú, že vé nemohl za to Bohu dosti 20

uiniti, neb jest nebyl jemu roven; jako ktož by královi uinil

ten pych z jeho sluh, že by chtl se vrovnali jemu, nemohl

by jemu v pln toho i jednu pokoru svú odložiti
,

jakož

móž rovný rovnému odložili; a za lovka jen lovk mohl

dosti uinili: protož podobné bylo, aby Buoh milostivý, 2.

když sej' chtl smilovali nad lovkem, pijal k sob lo-

vstvie pravé, ale bez hiccha, jež jest nebylo dlužno smrtí,

i pokoil se poslušenstvím až k smrti, s také výsosti, s ot-

cova trónu božského v takú nízkost', aby s té strany, jelikož

jest lovk pravý, za lovka bylo to odinnie; a jeHkož 30

jest Bóh pravý, roven jsa otci, mohl Bohu tu kivdu takým

poslušným ponížením odinili. Neb jakož lovk vysoko za-

myslil, necht v božiem býti poslušenství: tak Buoh lov-
stvie pijem, nízko sslúpil, ež jest, nejsa dlužen snn-tí, i po-

dlé toho tlesenslvie
,

ještoj' pijal, chtl snn trpti a po- 3.

heben býti v tle. Neb ne v tle, ale jen v duši sstúpil

jest do tch pekelných krajin, kdež sú otci svtí uvzeni byli.

Ti krajiny byly sú pekelné: jedna pravé peklo, druhá

iMslec, Iciic temnice svatých otcóv. Ktož koli v smrlcdl-
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ném liiešc umel a kroin viery pravé a bez nailojc do

hožio milosli, a k Duhu a k Mižnieiiiu milosti neuiajo, ten

každý šel do pravého pekla, jako i jesle lacíž tam jdu. A
z lolio syn boží nevyvedl jest i žádného. Druhá krajina jest

5 eislee. Tam sú ty duše šly, ješto sú zde poMiidivše kte-

rýmiž kolivék hieehy, i puely se zde káti; ale v plné, jakž

hy dosti hylo, nedokály se , ale tam se musily dokáti. Do

té jest nesslúpil syn boží, ani jest té krajiny zrušil; ale v

siidný den zrušena bude, neb jen pravé peklo ostane. Tetie
••' krajina byla jest: do té sú šly duše svatých, kteréž sú byly

bez hiiechu, že sú se byly zde pokály, ac sú v em byly

pohýily; aneb když sú v istci doirpély, což sú tu trpti

jmély. Do té jest sslúpil syn boží v duši, pravý Buoh. Neb

lak dobe pravý Buoh v tle v rovu ležal, jako v duši sstú-

15 pil do tch pekelných krajin. A ty jest zboil, že již, ktož

ume, upémo jde do nebes, jesl-li prázden všeho hiechu,

pokáv se zde v plue
;

paklij' se zde nedokál, ale když se

dokaje v istci.

Potom iekáme , že „tetí den vstal z mrtvých,^ tociš

20 i v tle i v duši, celý lovk, v pravém božství a v tle osla-

veném vstal. „A na nebesa vstúpil," svú moí, již má s

otcem, „Sedí na pravici Boha otce všemohúcieho." „Sedí"

též jest, jako by ekl „bydlí." Neb když jej jest vidl svatý

Štpán, ještoj' ekl: „Vizi nebesa oteviena a syna božieho,

25 an slojí na pravici božie moci;" ktož by v túž dobu ekl
„sedí," ne zle by byl ekl, ani také svatý Štpán ; neb i sedí

u vném odpoívání, i stojí, pomáhaje tem, ktož pro trpie.

Pravici jeho také ne tak mieníme , by ml jednu ruku levú

Bóh otec a druh pravú; ale mieníme, že jako pravice jeho

30 jest to nebeské blahoslavenstvie, a jako levice svt tento.

Protož to iiekajíc, slušie na to vzpomenuti, že chcem-li jej

nalezli, máme jeho hledati, abychom jej v mli na otcov
pravici, tociš nelze nám jest s ním býti, zde tento svt mi-

lujíc; neb heošlal jest v tomto, ale v onom. Neb ,on jest

35 [)ravda, a v tomto svt velme lidé llaie pravdu; protož i

on byl jest potlaen zde, a ekl jest k svým: „Když m po-

llaie, i vás budu pollaovati." Ale dobrá nadje, když jest

on vstal z mrtvých po tom potlaení, a vslúpil na nebesa a

sedí na pravici u Boha otce, tociš jest v tom blahoslaven-
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ství vném, že laké své pojme k sob, ktož sú zde s ním

potlaováni byli, a hledali pravice božie; majíc levici jeho,

ne k ní svú mysl piložili, ale ekli: „Když máme levici,

hledajmc pravice; lepšiefmóž pravice byli než levice, a náš

spasitel nenief na levici , ale sedíf na pravici. A eklf jest, 5

že v súdný den, kteíž stan na levici, žalostné slovo uslyšie,

jímž vné radosti zbaveni biidú; ale ti, kteíž sfanii na pra-

vici, budu pozváni u vnu radosf." Tomu jest lak roz-

umti, že, jakož sem veas napovdl, levice božie zname-

nává tento svt a blahoslavenstvie tohoto svta, jakož ie- k'

kají lidé ti, ješto tento svt milují, když uzie krásné pole

s dobru úrodu: „Blaze tomu, ie jest toto pole!" aneb což

kolivk krásného a dobrého svta tohoto uzie, djí: „Biaze

jemu, ie jest toto tak krásná žena," aneb ,,ie jsú toto tak pkné
dielky!" aneb: „Blaze jemu, ie loto dobytek," neb ,,í dóm.'" a la

tak i o jiných vcech. Nenief to zl?, cof Itívice božie znamcnává :

ale tomu, ktož toho umie užívali, a jmaje levici, nechce na lom

dosti jmieti, ale po levici pravice hledá, ve, jakož sem ekl, že

syn boží, pán nás, byv zde na levici, neostal na ní; ale se
odpoívaje, a jiným, ješlo sú proii pracovali, odpoívánie dá- 20

vaje na pravici Boha otce , lociš 11 vném blahoslavenství.

Neb tof jest leprv tomu blaze, ktož lam jest pišel, a jest

i nesnadn pišel. Trolož ktož bude s lú jistinu popaden

smrtí, žej' stál na levici, i v súdný den postaven bude na

levici, práv jako s jistinu zlodj piveden bude na odsú- '^s

zenie. Tof mi se zdá, že slove, že ten slojí na levici : ktož

tento svt lak miluje, že nejde dále žádostí ku pravici; ale

stojí, svú milost obrátiv všicku k svlu a k své voli podlé

svta, maje to za najlepšie, ještojedva jest dobré i tož lomu,

klož kuonomu dobiému skrze n jde. Ale stáli na lom do- ao

brém nenie dobré; neb jest vrtké dobré, a samo v sob do-

bré nenie, a když se pí-evrlne, ten se ovšem také pevrlne,

ktož na nm stojí. A lak každému to dobré zdejšie pevrlne

se as a na smrti. A ktož to ztratí, což jest miloval s tolik,

jelikž jest miloval, tuhu po lom bude jmieli. A bude-li stál as

na levici svú milostí, donidž jest živ byl, a mohl jí hnuti, i

nehnul jí, tociš bude-li svtské dobré miloval, jako by na

nm chtl dosti jmieli, a nehledal nebeského : když jest neú-

gtavné dobré m-Ioval najviec, ztrát to, najvtší luhu bude
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jmieti; a jakž jest na smrti stál, tak na sudé postaven bude.

Ale to slovo, že ten slojí na pravici, ktož úrnyslíím všíra

žádá Boha jmieti z pravé milosli ; neb ktož jmieti bude Boha,

ten bude jmieti pravé blahoslavonslvie. Neb praví David:

^ „Lidé déjí, žoj' (en ijíažcný , ktož má tuné voly, bozie

ovce, nezrušené zdi, pokojnú ulici, dcery poádné a okrá-

šlené jako chrámoví! okrasu: ale blažený jest ten, í jest

Hospodin Buoh," A tak klož jest svú mysl ustanovil, že nic

nemiluje tak, jako Boha, a miluje potebu tlesnu podlé

10 pravdy, a proto, žej" Buoh lak zpósobil, abychom po tchto

vcech došli onch vných : Icnf stojí zde na pravici, a kdyžf

v lom jej smrf nadejde, i v súdný den postavíf jej na pravici.

Pak opt iekáme: „Odtud pijíti má súdil živé i mrtvé,"

tociš ten syn boží, náš pán jediný právem, jenž nás jest vy-
1'' kiipil svú krví, umev za ny, a vstal z mrtvých, a vstúpiv

na nebesa, sedí na pravici Boha otce; odtud s pravice otcovy

pijde, aby súdil živé i mrtvé. Velikú nadji mohu mieti,

klož sú práv uláli veíi a žádali milosti jeho, a vdni byli,

žej' je vykúpil, a jmli živu vieru, z milosti dobrými skutky

20 obživenu: to jsú ti živí, jež má ten sudce k vnému ži-

votu pisúdili. Ale s hrozným strachem, v hrozné hanb
ubozí židé, pohané neb kaciei, anebo i zlí kreslené na ten

súd pójdú: oni, že sú nevili, i hanli jej a jemu se po-

smievali, mniec, by jinudy, než jím mohli nalézti své spase-

!í5 nie, ano on sám jediná cesta všem, a jinéžf nenie ; a tito,

tociš zlí kreslené, vidúc, ano to lak, což sú slýchali a v-
ili, ale nikdy vdni nebyli toho, a svú milost' od Boha,

milujíc nestatené vci, odvrátili, a vidúc, kak sú se smrte-

dlnými a šerednými hiechy umrtvili. Na ty mrtvé ten

;ío vný sudce má súd vydati, a odsúdí je k vné smrti, ka

:

„Skutkóv milosrdných ste neinili: jdte zloeení u vný
ohe!-' Jako by ekl: by byli milosrdní a byli milosrden-

stvie žádali v as, byli by milosrdenstvie mli. Pakli chcem

rozumti živé i mrlvé, tociš všecky: i ty, ješto již zemru,

35 i ty, kteréž súdný den na svt živy zaslúpí — neb svatý

Pavel praví, mluv o súdném dni, by byl tociš za jeho

života ml býti súdný den, ka : „My, ješto jsme živi, ne-

pedbhnem tch, kteíž sú již zemeli ; neb trúba dá hlas,

a uirlví vstanu, n my, ješto jsme zóslaveni, spolu s nimi
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budem vztrženi v povétfie proliv Kristovi," tociš abyclioni

v povtí potkali jej, ješto k nnui slušieme ; neb pravie

nkteí, že, kteíž mají ztraceni býti, ostanu na zemi. Ale

pak o tch tak jest rozumti: kteíž v ta doba živi budi.

že v tom vztrženi zemni a brzo vzkiescni budu boží mocí. ^

A když ta hrozná burda bude, i zlí zemru, a i na zemi

ostanu, a ople iiilied vzkiešeni budu k svému hoi; neb zlí

s strachem pí-ijdú na ten siid , mysléce na hiechy své, ano

jejich nešlechetnosti oznamují: tehdy když spravedlní stan

u velikém ustavislvie protiv tm, ješto sú je nuzili, a ješto '"

sú vzebrali jich isilé, uziece je zlí, zamútie se hrozným

strachem a vzdivie se, že tak brzo sú odlúeni nadje k

zdraví svému; a vzdyšíc teskností své mysli, kú sami v sob,

želejíc, ale pozd, svým srdcem, stoníc pro hrozn tesknosf:

„Tito jsú, ješto sme se jim nkdy posmievali a ukárali sme ij

jiné jimi, ktož sú inili k nim podobn ! My nemúdí mnie-

chom, by jich bydlo bláznovstvie bylo, a skonánie jich by

nemlo i jedné cti: aj kak jsú poteni mezi božími syny a

jich diel jest mezi svatými! A protož my sme sblúdili s pravé

cesty, a svtlo spravedlnosti nám nesvietilo, ani slunce rozumu <io

nám vzešlo ; ustali sme v cestách nešlechetnosti a zatracenie,

a chodili sme dosti po nesnadných cestách, a božie cesty neu-

mli sme. I co nám jest pomohla pýcha aneb chlúba našeho

sbožie ? Všecky ty vci minuly sú jako stien, aneb jiné tako-

véž vci, ješto velme brzce minu a po sob i jednoho zna- '-a

nienie neostavie: takéž my, jednéž sme se narodili, zhynuli

sme, a šlechetnosti i jednoho zuamenic nemóžeme ukázati!"

Tak kú ti hi-iešní, když z toho sudu do pekla pójdú, né i

na sudu jsúc, své peklo ponesu s sebú. Protož na len súd

pomnieti slušie, donidž jest as, a zachovali sob piezeíi do

toho sudce spravedlností a milosrdenstvím; neb ktož neiní

uíilosrdenslvie, ten bude bez milosrdenslvie súzen.

Pak potom iekáme : „Vi v ducha svatého." A lak

máme v pln trojici svat. Najprv sme ekli : ,,Vi v l}iu)li,''

jedou, ne ve tí
;

prolož nediemy „v Holiy" ale „v bóli," .5

abycliom jeho jednotu viec vyzmivali. A pak, že v té

jednot jest divn trojice a jednoslajn, vyznáváme to,

kúc : ,,v otce všcmoliúcieliu ;" a |)olom opt kúc :

,,(t v Jezu Krista, syna jeho i" pak ukážio, který jest lo syn
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jeho jediný, pán náš, tociš: Ješto se jest poal ducliem

svatým," ne semenem mužským, a ..ješto se jest narodil

z svaté Marie, isté panny; a jenžto jest trpl, umel, po-

heben, i do pekelných krajin sstúpil, a tetí den vstal

>» z mrtvých; a na nebesa vstúpil, i jest tam v blahoslaven-

ství otcové; a jenž také má pijíti súdit všecky." I diemy

opt: „Vi v ducha svatého," že to jest ten jeden Buoh,

vež víme, v trojici svaté a v jednom božství. Každý

mluví o svaté trojici a dobe iní; neb sprostn, a i ne-

'" rozumie, kak to jest, má viti, že jeden Buoh divn troj

jest v jednot, a jeden v trojici. A však ne proto, bych

rozuml, toto píši ; ale což rozumiem, to píši. I pravi naj-

prv, že rozumiem, že nerozumiem, a že zde na svt jsa,

nikdy nebudu rozumti tomu, kak divn a výborn ta bla-

'5 zená trojice svatá jest. Neb bez pokoje lidé, nepokojní lidé

nikakž toho vidnie nemohu opatiti tak divného. Než po-

ovadž duše jest obraz té svaté trojice: ktož piln zname-

ná a srozumie, co jest duše, po /ná obraz trojice svaté, a jakž

takž pone svat trojici poznávati, jako myslí chytaje n-
'-Í" kak, ale však nepopadna poznáním plným.

Praví svatý Augustin : ,,Chtl bych, aby lidé myslili toto

tré, ale ne proto, by ta svatá trojice všie vcí takéž byla;

ale aby lidé nkak porozumli v tch tech vcech trojici

svaté. I ku toto tré: býti, vdti a chlieti. Neb jsem a

"* vd a chci: jsem, vda a cht, a véd, jsa a cht, a chci,

jsa a vda. A v tom trém kak jest jeden život, jehož nelze

od toho trého odlúiti, a jedna mysl a jedna by; a kak

nerozdielné rozeznánie, a však rozeznánie: ktož móž, opat,

ped sebúf to jma, sám v se piln nazi, a uze povz mi.

•""^ Ale nalezne-li v tchto tech vcech rozumem, a povdieti

o tom bude moci, proto iienmi, ^by to již nalezl, ješto nad

to jest nepromnné : ješto jest nepromnn, vie nepromnn,
a chce nepromnn." Mimo to dále nerazif mysliti o té

divné trojici SAaté; ale v sprostn, že otec, syn a duch

as svatý jest jeden Buoh v trojici a Irój v jednot. Neb jest

psáno: „Ktož clico žádati velebnosf boží, jeho chválu od-

tišlu bude." VeiF, malýf by to Buoh byl, kdyby jej který

rozum mohl osieci! Protož jakž Buoh jest, sám sob jedi-

nému úpln znám jest; a my dosti na tom jmjmy, že n-
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kakú známosf o num jmáme nynie; a polom bohdá, což

nynie víme, to uzíme, ež opt na tom budem mieti dosti.

Pak ickáme inhed, jakž diemy: vi v ducha sva-

tého: „Svatý kostel obecný, svatých obec." Tociš vi, že

ten kostel obecný, ješto jest divn sebrán v jednotu duchem ^

svatým skrze apoštoly a skrze jich následovníky, jest svatý.

A ten kostel jest všech svatých obec. A v tom kostele

jest odpustnie hviechóm. Jakož ickáme. že víme hie-

chóm odpustnie : toj' proliv jednm kacieóm, ješto sú byli

ekli, že ktož velikým hicchem sheší proliv Bohu, jsa již 'o

kesanem, vc jemu nebudn odpustieno. A snad sú byli

sob vzeli na pomoc to, ješloj' ekl Kristus: ,.Ktož sheší

proliv duel u svatému , nebude jemu odpu.slieno ani zde,

ani lam na onom svt." Ale svatý Augustin praví, žej' to

ten hiech proliv svatému ducliu : ktož do konce svého ži- '"^

vola sslojí v zatvrzení, nežádaj(! milosti. Ten hiech vc
nebude odpušlien, neb jest to proliv dobrot boží. Ale kte-

rýchž koli hiech«)v lovk práv želeti bude, donidž jest

živ, móž mieli v svatém o!>e<'ném kostele jim odpušlnie,

tak že pro n vcn nebude ztracen. A ten kostel jest ^o

obec svatých, tociš ne kamenný aneb devný jest ten ko-

stel, jenž víme, v nmž jest bi-iecbóm odpustnie: ale ten

kostel jest ohec spolu sjednaná duchem svatým všeho ke-
sfanstvie svatého. Taká jest obec a jednota svatých v ko-

stele, tociš v sboru kesanském, že což jeden dobrého má, 23

rád by, by jiným všem to k užitku bylo; a což nemá a vi-

dí, ano jiný má, mílo jemu jest, že on má. A tak tií mi-

lostí již jest jeho; neb ktož se eho milostí dotkne, jeho

bude. Protož ten kostel kesanský, obecný všech, jest sva-

tých spolu jednota. A v tom kostele jest odpustnie hie- ^°

chóm, podlé toho poadu, jakž jest svatý duch chtl zjednali;

ale krom kostela nenie. Neb ta jednota spolenic vlášt

píleží svatému duchu; neb on jest ta milost', jošto pocházie

od otce k pynu, a od syna k otci ; a ta nivemž nenie

menší, ež otec a syn. A od té milosti, tociš od ducha 35

svatého, picházie nám, abychom spolu dobré milovali; a tak

jest milostí jednota. Že pak zvlášt odpušlnie hiechóm

také máme duchem svatým, to jest lady: že když pocnem

dobré milovati, uziec zlé v sob, pone nám žel býti, že
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sme inili jinak než dobe, aneb protiv dobrdmu; neb zlé

nenie jiné, jen což so. dobre'mu protiví. A tak ím komu

dobré milejšé, tiem vicee žel , když vzpomene, žej' zle

inil. A když jest svi oblastní a odlienú milostí od jiných

^ milovav zlé i zabliidil proliv dobrému, vrátí se. opte

v kostel svatý svi myslí, v obecný sbor, sjednánie spolu

svatých ; a jakž jest she.šil, jsa neposliišen boží voli, tak

poslusenslvio urinfí podlé božieho uslavenie zpovédí svatu

a pokáním, odpuítenie vezmo hiechóm. O tch mluvi, ješto

ío sú, déve byvše v kostele, i zablúdili smrtf^dlným hieehem;

ale kak brzo a komu dlnžni ji Sf^ zpoviedati, když jim

skrúšenie pirijdo za hiechy, o tom chci mluviti jinde. A to

pak obecn vieme, že ktož chce býti úd kostelní, že má

svatým kslem v jednotu svatého kesfanstvic vníti. A v té

15 svátosti všickni hieši devní budu jemu odpiištieni, kterýchž

želé, podlé veliké milosti božie, jenž v svém kostele obec-

ném, jednom a v svatém ráil jest tu milosf dáti, a nikdž

jinde. Ale na to se žádný neustrkuj, by kto ekl: ..Tento

svat nenie, tento jest hie.šný; nemóž tento papež neb bi-

20 skup, fará neb tiedník hiechy boží mocí odpustili, poo-
vadž nenie v boží milosti, a jest krom jednoty kosfelnie

smrledlným hiechem." Nenief tak; když víš, že obecný

kostel kesanský jest svatý, tehdy v, žef vše zpósobenie

v nm jest dobré a svaté. A tak na krátce všeho máme
!i5 poslúchati, což nám jest zpoiedil kostel. Dá-li nám kostel,

anebo af ku, dá-li nám Buoh kostelním poadem starosty

dobré, svaté ve všech jich inech: tiem chutnjic, budcm-li

do' i, budem jich mieti poslúchati a berúc od nich dobrý

píklad. Pakli nám dá starosty zlé, bezduché, nenábožné,

30 snad pro naše hiechy, aneb aby zkusil nás, sstojíme-li. aby-

chom tiem vtší odplatu jmli: proto jich máme poslúchati

a viti, že všicku svátosf kostelní podlé poadu kostelnieho

tak v pln a k úplnému užitku dobrým pósobie, jako by naj-

lepší byli. .Jest-lif on vypadl z jednoty kostelnic smrtedlným

35 hiechem, jemuf to samému škodí, žef nenie úasfen k spa-

sení toho dobrého, cof se dje po všem kesanství, ani

také toho úadu, což sám iní. Ale kdyby '\7lúen byl

z kesanské obce kletvú zevnú od vyššieho, a moc klíóv

kostelních byla jemu odjata; teprvf by nemohl jiným hie-
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ch(»v oflpišfti. A lak každý lovk slez se, aby smrleill-

nýrn hiechem, a i tajným, nevyšel z jednoty kesanské
obee, aby mohl úcasten býti toho dobrého, což se dje po

všem kesanstvu. A klelvy ovšem slušie se slieci; neb

kletva jest vyvrženio z kesanské obce pro biech zevný a •>

smrtedlný. Pakli se komu piihodí kletu byli a snad nevinné,

tu slušie opatrnu byli; neb jelikož ped Doliem nenie v kletv.

ktož by byl nevinné klel: ale však má držeti poslušenslvie.

Neb nejsa klet ped Bohem, kdyby netbal na klelvu ko-

stelní, a když by kletva prošla svým ádem, již by tú hrdostí lo

klet byl i ped Bohetn. Pakli pokorné a poslušné slrpí

kletvu, a podlé pravdy s dobru rad hledá vyníli z nie : aé

ped lidmi jest klet, ped Bohem nenie, a ješté lii pokoru,

sdrží-li ji, odplalu vezme.

Pak Hekáme, že véiíme „téla z mrtvých vstánie, a i>

potom véný život." Hrozná véc zlým, a divné radostná

dobrým, vstáli z mrtvých, a potom vécn živu býti: zlým

v dvojitém zlém, a dobrým v dvojilém dobrém. Jakož jest

zde každý zaslúžil, lak tam každý i na duši i na tele od-

platu vezme, ješloj' po smríi lélesné do vzkiešenie jmél '^o

odplatu jen na duši. Neb v témž léle, ješlo máme nynie, vstá-

ném, ale tak zpósobeném, že véc duše od ného nebude moci

byli odlúéena. Podobný píklad byl by ke vstání z mrtvých; je-

dnéž že asto vídáme jej, i nenie divné. Obilné zrno, když v zemi

vpadne, jako ume, a v kakés mléko obrátí se ; a pak v trávu <is,

vroste, ež nikdéž znamenie podobného neostane k lomu zrnci.

A pak kdes se vezme, i bude opét zrnce, vzrostá, práv ja-

ko by z mrtvých vstalo : a však ne jiné, ale to zrnce déve

zahynulé vzrostlo jest. Takéž každý nás umra, kamž se koli

tlo déje, ve-Ii se koli obrátí, le v prs, le v prach, le 30

v páru kakú, vždy na to pijde zjednáním božím, že vsta-

ne z mrtvý(;h, aby celý lovk vzal odplatu za své skulky

v tle i v duši: za zlé tici a hoe, a lo vždy a vždy, ano

se zlé vždy poíná z nova, a nikdy nepestane, po tisíc ti-

síc()v lot pone se práv jako najprvní den ; a za dobré tu 35

rados a to veselé, jiež oko zdejšie nevídalo, ani ucho kdy

slýchalo, ani lakáž na srdce lovéie kdy |)icliázala ; a la

v a v Iráti bude, donidž Buoh Bohem. Jiež nám Hospodin

dopomáhaj

!
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O nadjí.

Druhá šlcchelnosf jest nadje, bez niež jest nelze do-
jíti královslvie nebeského. A ta pocházie z viery živé, mi-
lostí obživené, pravé jako kmen z koene živého. Neb což

velíme, nadji k tomu máme jmieti, že toho dojdem; a tak

5 nadje bude nás k lomu ponúkati, abychom stáli po tom, což

vi-íme, A kdyby nebylo nadje, pišla by rozpac; a tak by

se lovk ocliab, nedošel toho, což viera ukazuje, a za-

hynul by tú rozpáí. Protož každý, ktož má vieru, má mieti

také i nadji. Ale jakož i viera, takéž nadje jedna jest

10 pieliš malá, a druhá veliká |)i-ieliš, v duchovních vcech i

v tlesných.

V tlesných ti mají nadji malú pieliš v Bože, ješto

mnie, i)y zahynuli, by se s pravdu obierali: ano lépe spra-

vedlnému málo jmieti, nežli hiešným sbožie veliké. A eklž

,'> jest spasitel: „Najprv hledajte královstvie božieho, a loto

všechno bude vám pidáno," tociš poteba tlesná. Ne ku

pielišnosti, ale ku potebf niiení ; neb ktož po piclišnosti

stojí, ten božieho královslvie nehledá. Protož nic se ten

nediv tomu, a, pieliš mnoho mv neb zádav protiv zpó-

M- sobu královslvie božieho, božím zpósobem a propuštním

bude nkdy mieli nedostatky. Ale ktož božieho královslva

snažn hledá a s rozumem, jakož jest zpósobil Buoh, vzdyf

jej omyslí polebú jeho. Vrnýf jest, jenžf jest to slíbil, vrnf
splní; nikakéžna nm nesejde, nesejde-lif na nás. Ano David

25 praví : ,.Byl sem mlazí, a již sem se sstaral ; a nevidl sem spra-

vedlného, by byl zóstaven, ani jeho plém, by hledalo chleba."

Plém spravedlnéhojsú, ktož poznajíc koho spravedlného, i násle-

dují jeho v té mž; jako ktož svého vlastnieho otce obycjóv ne-

následuje, Hekáme: „Nejsi syn svého otce." Protož spravedlní

30 slovu spravedUiých plém; a ti mají mieti nadji pinií, že jim

Buoh dá potebu, aneb sílu trpti to, což chce, aby trpli,

a z toho mli odplatu vnu. Ale tm, kteíž mají málo

nadje v Bože pi tlesných vcech, picházie strach a bázu

za sbožie, že se bojie, by ho nkudy neztratili; a z té bázni

35 bude se jim zdáli, jako by Buoh nebyl mocen. A když by

chtl Buoh koho vystieci škody, zdali by jeho nemohl vy-
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stieci? Však i žádný lovk noinl by nad druhým moci,

ani nad télem, ani nad sbožím, by toho Buoh ncpepustil.

Takóž ani ohe, ani voda, ani crl : i cof by mohlo protiv

Bohu? Pakli líto mní, by Buoh z ukrutnosli, ale ne z do-

broty, na lidi pepúšfal které ztráty, ten má také nadji

malú: neb nedoufá do božie dobroty, ano Buoh vie v svém

lajném siulu, pro na koho kdy, aneb kde, aneb co pepustí.

A vše, což kolivek se dje, vše dobrým Buoh mní k do-

brému; a ktož chlie sami zlí býti, tm se obrátí ke zlénui.

Jako když z té bázni za sbožie pijde lakomstvo, jež nikdy

nemóž syto býti , hlédaj, kakf báz lovk obrátí sob ke

zlému: neb cht lovk bezpe býti, ztratí-li jedno, aby ml
druhé, pone viece dobývali, než jemu teba, a nkdy také

protiv pravd; i bude vtší nadji v sboží mioti, nežli v Bože.

Tomuf praví svaly Pavel, že lakomstvo jest služba modlám.

Neb v emž klo má vlší nadji, to viece miluje; a což

viece miluje, toho by neradji ztratil; a co by ztratil nera-

dji, to mní, by lepšie bylo. A tak hubení lidé viece ctie

sbožie a svt tento, vtší v nm nadji jmajíc, než slušie.

A loj' dobe vidli, kak snadn mnozí Boha zlralic, chtiec

sbožie mieli, leckaks jeho dobývajíc i proliv pravd: vy-

drúc, vylicliviec, vylsticc, leckaks sprostnjšieho oklamají.

A kak nesnadno sbožie neku zlratie, ale málo pitratic je-

mu, aby nalezli boží milosf, vrálicc cizie, neb zle dobyté, a

kakž koli na sprostnj^iem vyklamané. Mnoho, pohlechu!

než by co sbožie pozbyli, radše bez božie milosti budu.

Pi duchovních vcech ti mají nadji malú, ješto chlie

zufali pro hiechy: i ti také, ješlo mnie, by málo z svt-

ských lidí spaseno bylo, vidúc, že jsú zprznni poskvrnami

rozlinými, nedoviec, že jest Buoh velme milosrdný, že

mnohé svým milosrdenstvím tajn vystichá, že jsú bez smrtel-

ného hicchu, kakž kolivk vozdajšími hi-iechy velme sú se

zšeedili, pro nž tžké muky v istci trpti budu, kteíž se

zde neoislie pokáním plným. A z té neplné nadje také

picházie lovku, že se lekne pokánic; neb do pomoci

božie nedoufá, ka: „Mnoho sem hešil; musil bych se tžce

káli, a snad bych nemohl. Obráci-li se k Bohu a nechám

tch svtských tantóv, budu mi se lidé smieti, budu jim la-

cin, nestrpím toho." A lak nemaje nadje do božie pomoci,
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i nechce se k nmu chutné hnuli, ani pokánie smie pocieli.

VeJ nechccf Buoh, by klo prijnl pokánie lžšie, než snésti

móž; ale chcef, aby se kál. Protož vždy poni. Pravíf ve

ctní: „Ktož chce pijíti po mn, vezmi kíž svój." Velíf

^ vzieti, ale velíf, aby svój vzal; nedief: vezmi mój neb Pe-

trov, af by tobé nebyl tžek; ale svój vezmi, tociš což

móžeš trpeíi. Takf jemu vdék jest dva šarty od chudé

vdovy, jako od bohatého veliký dar. A také bývá, cof

chce od koho, tohof mu pomož. i-li by svatý Vavinec
'" mohl mluviti, ano se ho puol upeklo, by jemu trpti toho

Buoh nepomohl? i-li by také svatý Bartholomj, jsa odien,

mohl jíti, by jemu Bóh toho nepomohl? A na krátce: všichni

mají nadje málo pi duchovních vcech i pi tlesných,

ktož se viece bojie moci božie, a spravedlnosti jeho sudu,

>5 nežli utají v milosrdenstvie jeho. A také se zdá, že ti malú

mají nadji, ktož nedoufají, by chtl Buoh jim dáti dosti

odplaty v nebesiech za zdejší práci; i nechlie chutn pra-

covali zde na svt, jako by nevili, by Buoh byl tak spra-

vedlný, že za vtší práci dá odplaty viece. A ktož má
2' neplnú vieru, ten plné nadje mieti nemóž, jakož z nedo-

splého koene nemóž dosplé devo býti.

Ti pak pieliš velikú nadji jmají, ktož tak v božie

milosrdenstvie ulají, že jeho spravedlnosti zapomenu, le pi

tlesných vcech, le pi duchovních.

«^ Pi tlesných byla by pielišná nadje a zlá, kdyby

klo bez poteby skoil s vysoká, maje nadji, že jemu proto

nic nebude; nebo nejedl dní deset neb devt, ka: „Ano

jiní též inili, mnl' také Buoh pomož." A nevda božieho

sudu, pro se jest s onmi ten div stal, i chce se jim vro-

30 vnati, a snad protiv božiemu ustavení z všeteslva, aby mohl

reci k nkomu neb sob na mysli : „Já sem také uinil toto !"

A tak ve mnohých vcech móž pielišná nadje býti, když

lovk iní proliv božiemu zpósobení. Jako také, když nklo

chce prázdniti, nic nein, ka: „Buoh m vždy omyslí!" a

53 tak se lenslvu poddá, ano Buoh chce, aby každý dlal:

jeden jedno, druhý druhé, každý podlé toho, jakž jest koho

Buoh daroval. Neb lovk pirozen jest k dielu, a pták

k létání, jakož písmo praví. A ekl jest také svatý Pavel:

„Ktož nedlá, také nejez." A sám jest to také ukázal, že
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jest dlal rukama svýma, poleby sob dobývaje v néklerých

mstech, aby se tiem nepohoršili, jako by on chtl živ býti

prázdn. A obakž krom toho dosti jml diela užiteného

piln sloje po spasení všeho lidu; ale dobrý muž chtl kaž-

dému dáti dobrý píklad. A kakž koli i v tetie nebe byl s

vztržen, však nestydl se dlati rukama svýma.

Takéž práv pii duchovních vcech pieliš veliká na-

dje móž býti, by kto mnl, by mohl spasen býti, smrtedl-

ného hiecha ostati necht; aneb, kdyby kto mnl, by pro

své skutky dobré, a by byly i najlepší ze všeho svta, mohl lo

spasen býti, a nejsa poddán cierkvi svaté; aneb, kdyby ne-

vil, což kolivk kesanu vili slušie; neb ze zlé viery

nemóž nadje býti dobrá. Ti také zlú a daremní nadji

jmají, ktož v em jiném mají nadji, le viece, le tolikéž,

jako v Bože; a to le k spasení, le k kterýmž koli jiným 15

svým vcem. A všichnif jsú to, klož pro sbožie neb pro

zdravic, neb pro pátely, neb pro hospodu uinie co protiv

pravd a protiv Bohu. V emf kto má vtší nadji, tof za-

chová vclim radji. Dobe móžem nadji mieti, že Buoh

zdravím mým, neb sbožím, neb pietelem, neb hospodu mú '-'o

vc zpsobí takto neb takto, jakož obykl; a chtl-li by

Buoh, i jinak by to mohl zpósobiti: a to jest nadje dobrá

a hodujie.

A tu nadji každý má mieli hodují, aby každý tak

ufal do božieho milosrdenstvie, jakž by k tomu vždy se bál 'n

také jeho spravedlnosti; a tak se bál spravedlnosti, jakž by

vždy nadji ml v jeho milosrdenství, A tak, když kto má
nadji hodují, tak k tlesným vcem, jako k duchovním;

tehdy se bére k nim tú cstú, jakož jest Buoh zpósobil,

aby tch vcí tak dojíti bylo; a bojí se, zdali by chybil se 30

lé cesty, ješto slušie jí jíti k spasení. Neb s tú bázní na-

dje má býti v Bohu, že on to zpósobí svú milostí, když

my snažní budem, jelikož móžem, že vždy nkudy i budem

spaseni milostí jeho.
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o milosti.

Tetie šlechelnosf a najduostojnejšie jest milost. A jisté

jest najduostojnejšie, neb všecky jiné šlechetnosti pósobí, a

jí jsú všechny; neb i jeden skutek, a se i dobrý zdá, kte-

rýž z nie nejde, nenie hoden, by slul šlechelnosf. A podlé

5 toho, jakž z menšie neb z vétšie pocházie milosti, tak bude

odplatu mieti. Neb jakož viera jest k koení pirovnána, a

nadje k kmenu, takéž milost k té vlhkosti, jížlo koen, i

kmen svój život má. Hlédajž, mnoho-li ovoce vezmeš z toho

deva, kteréžf má suchý koen, bez obživenie té vlhkosti

!

1(1 a móž-lif devo krásno býti , a móž-lif koen neb devo

ruosti, nemá-li v sob té vlhkosti? Takéž práv ani viera

živá, ani nadje bez milosti, neku ruosti, ale i poietif se

nemohli: ale milost bez nadje a bez viery móž dobe býti;

jako po súdném dni nebudem mieli nadje, když již všecko

if> v jistém jmní jmieti budem a vdti. A pak, jakož v do-

brém dev, ješto dává ovoce dobré, to vlvie, kteréž od

koene a skrze kmen viece té dobré vlhkosti vezme, tiem

krasše roste a krasšie i lepšie ovoce dává: takéž, kterémuž

koli lovku z pravé viery a dobré nadje pijde viece mi-

•ío losti dobré, tiem krasše roste, steha se zlého, a krasšie i

lepšie ovoce dává skulkóv dobrých, krásné k dobrému pí-

kladu, a dobré k užitku. I klo by mohl tu šlechetnost vy-

chválili ? To vše, což jest svatého písma psáno, jedné jest

proto, aby lidé mli milosf, aby umli Boha milovati a bliž-

25 nieho; a takéž viera pravá najviecktomu jest potebná, aby

Buoh práv milován byl. Miidie vdie, coj' milosf dobrá;

a tak vdie, že se znají, že v pln nevdie jejie dobroty.

Praví o ní svatý Augustin : „Krátká chvála , tociš milosti, a

veliká chvála, když die písmo: Buoh jest milosf, a ktož v

30 milosti bydlí, v Bože bydlí." A a kak by ten ml bezpené

bydlo a kratochvilné, ktož by vždy v milosti bydlil! Pisla-

li by na která práce, ta by jemu lehká byla; neb milosf lak

jest silná, jako i smr. Smrt vše sbée, a milosf vše snese.

Každá práce tžkáj' tomu, komuž nenie milá: ale milosti vše

35 jest lehko. A v kakém bezpeslví budu v súdný den, ktož

3
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v dobré milosti jsú ; neb milosf pikrývá množslvie hnecti(ív.

A ktož milosrdní jsú z milosti, blaze jim bude ; neb sám spa-

sitel ekl jim, že milosrdenslvie mieti budu. Jest také zvláštie

a divná slechelnosf milosti : ktož by ji jml a uml jie užívati,

lof by ten skoro byl bohat. Neb ktož milosf má, což koli •'''

se jí dotkne, to vše jeho bude. Dotkne-lif se jí zlého, že

jemu zlé mílo bude, to jisté; skonal-lif by v té milosti, je-

hof bude. Pakli miluje marnú véc a nestatenú, ješto jí

jest nelze státi: ta vc mine, a milosf v jejie ncslatenosli a

v marnosti tuhu vezme. Ale dotkne-lif se jí kto dobré nkteré lo

vci, budef ji jmieti; jako když miluji dobru milosf, aj, již mám
milosf. Miluji-li , když vizi, ano nkto iní nco dobrého,

jelikž miluji, s tolik jest mé. A toj' mienil Kristus, ještoj'

ekl : „Ktož pijme spravedlného ve jm spravedlného", to-

ciš proto jej miluje, žej' spravedlný, „spravedlného odplatu is

vezme." A astof to bývá, což lovk v jiném dobrého

miluje, že sám i v sob skutkem též mievá. Pakli sám v

sob téhož mieti nebude moci skutkem, neb ne vše kazatelé,

ne vše panny, ne vše vdovy, ne vše králi, neb kteíž kolivk

jiní dobí boží úedníci ; a ktož kterého miluje dobrotu v 20

jeho stavu, neb v jeho úed, jako pannu boží proto, žej'

dobrá, istá a pokorná, le jest ženského rodu, le by v i-
stém panenství také i muž byl; též miluje-li kto kazatele

proto, že pravdu káže a uí lidi; krále, že svój úad pravé

vede, neb kteréhož koli božielio úedníka dobrého: a i sám 'ir,

nemóž v tom stavu býti aneb v tom úadu, však tm podo-

bná odplatu vezme, a ne ovšem túž, kteréž jest miloval v

jich šlechetnostech. Takéž protiv tomu, ktož lanlée miluje,

proto žej' tanté; nekázaného, žej' nekázaný: jich také po-

kutu vezme podlé toho, jakož milosf jest malá neb vétšie. 30

Ješt viece iní ta dobrá milosf, že všechny vci obrátí k

dobrému tomu, ktož miluje Boha; také i hiechy jeho. Neb

obraze se o své hiechy, pone Boha vtší milostí milovati;

a také zvlášlí útchu v tom bude mieti, když uzí, že jsú

jemu jeho hieši odpuštieni, pro nž správn mohl jej jest .id

Buoh zatratiti. Svatý Jan apoštol, tenf jest znal milosf; pro-

loží jest okl : ,.Kt()ž nemiluje, bydlí v smrti." Neb a jest

p.<íáno, že spravedlný z viery jest živ, tociš bez vicry pravé

^kutci spravcdlní ped Bohem živi by nemohli hýli: však mi-
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lostí živa jest virra i nadéje ; a z vicry milosf jdúc skrze

nadéji, obživuje vieiu i natiji, i jiné spravedlné skutky : inie-

nímf, když jest dobrá iniiosf. A takií jest zvláštie duostojen-

slvie milosti, že jí lovk, když dobré miluje, slov dobrý.

5 Neb i zlý vérili móž dobrému; a nemiluje-li dobrého, a
dobe véí, nenie dobrý, ale zlý jest, a tak jest v smrti.

Kak máme Boha milovati.

,0 I jest pak dvojitá ta dobrá milosf, ješto caritas slov

latine, jížto má sobe lovk tu vc, kterúž miluje, vz-vzácnosC :

jedna strana chýlí se k Bohu, druhá k bližniemu.

Ale ti málo Boha milují, klož joj jen eí milují, a ne-

chtie pro hi^iecha ostati, nechtie pro cizieho vrátiti, nechtie

15 pro, což na ne pepustí, pokorn trpti, poznajíc se, že jsú

duostojni trpli pro své hiechy, aneb pro áku vné od-

platy, ani chtie pro pokáním svých hiechóv polepšili. Málo

ti Boha milují, klož jej jen dotud milují, donidž se jim do-

be vede po jich voli; a nemilují tak v protivenství, jako v

20 prospšenství; aneb klož v dobrém bydle jeho zapomanú. Ten

také málo miluje Boha, ktož jej i svt chce milovati. Neb

svatý Augustin praví: „Málo t ten, milý Hospodine! miluje,

ktož s tebú co jiného miluje, jehož pro t nemiluje."

Pieliš pak Boha milovali i žádný nemóž. Neb jakž naj-

25 viec jej klo miluje, neku zde na svt, ale i všichni svatí

vnebesiech: ješt jest duostojen vtšieho milovánie. Le bych

chtl éci, by to bylo pielišné Boha milovánie, kdyby kto

zkazil se sám z dobré vole pielišným utrpením. Ale toho

jest on nepikázal; protož ne z milosti poádné, ale z ne-

30 múdrosli bylo by to. To také jest pielišná milosf, ale lépe

ku, nenie milosf, ale nemúJrosf, neb lú milostí i jeden

svatý nikdy jest Boha nemiloval, ješto djí : Boha slušie tak

milovati, ažby i jedné odplaty od nho nechtl, af nebude

milosf nájemná a otroie. Znám to, nemám pro žádnu jinú

35 odplatu milovali jej, kteráž by on sám nebyl, chci-li jej práv

milovali. Ale miluji-li jej, tehdy rád bych jej ml; a tak ne-

mohu jeho milovali, nežádaje jeho mieli; a lak odplaty žá-

dám, abych jej ml. I kakáf by to byla milosf, kdyby mi

3*
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kto ekl: „Miluji t, ale netbám na t." A když mn hube-

nému nemóž se líbiti ta milosf, kakž se pak má líbiti Bohu,

ktož by jej miloval, a nežádal jeho jmieti?

Pravá iniera Boha milovati jest, nade vše jej milovati a

bez miery, jakož se spievá: „Smj, což móžeš chváliti;" ta- ^

kéž já ku: Smj, což móžeš milovati. A tak jeden viece,

druhý mén má jej milovali, jakž koho Buoh obdaruje. Neb

ktož Boha pozná lépe, ten vtší žádostí jej miluje. Ale obe-

cn každý najmé as a tak, ktož chce spasen býti, má Boha

milovati, aby pro smrledlného hiechu ostal, cizie vrátil, zdra- >«

vie, sbožie i život radji ztratil, než by se jeho sluh nenazý-

val a niehož nade nemiloval, ani s ním roven, neku svt-

ského, ale ani nebeského, ani samé svaté Marie, ale vždy

nade vše jej ; a tak aby vždy plnil kázánie jeho jménem desa-

tero. Sámfjest Kristus to ekl: „Milujete-li m, chovajte mých is

pikázání." A ze všech jeho pikázání toj' najprvnjšie, jakož

sám spasitel svdí: „Miluj Boha svého se všeho svého srdce,

se všie duše, i se všech svých sil, a se všie mysli, a svého

bližnieho jako sám se. O bližnieho milování polom budu mluviti.

Ale Boha milovali se všeho srdce to jest: celým, nerozdvojeným '^o

srdcem , ne tak, by i jej i svt bylo milovati ; kakž koli se

všeho srdce Boha milovati to slov, když jej kto z pravé chuti

a z srdené sladkosti miluje, tak že ta chuf a sladkosf od-

žene a hokú uiní všicku libost svtskú a tlesnu. A pi-

cházie z toho, když se lovk rozpomene na pedivnú boží 25

moc, žej' tak divné veliké vci i malé z niehož stvoil, a

múde vše pósobí a dobrotiv chová; a zvlášt, žej' pro svú

velikú dobrotu tak milostiv zpósobil spasenie lidské; a tak

asto se nahodí, že nkak v brzkosti mysli z toho pijde, že

jako zakusí taký lovk kakés chutí ne>7mluvné, když piln so

a vden jsa lolio, celým srdcem o tom myslí. Však nepraví

toho já, by každý lovk hešil smrlcdln, kterýž by ho tak

sladce nemiloval; ale dosti jest k spasení, a nenie dosti k

svrchování, když kto Boha miluje tak, že z úmysla nic toho

nenie, jehož by nechtl prvé ztratiti, než Boha. A však každý 35

se sám nutkaj i bližnieho ponúkaj dobrotiv, aby lépež lépež

milovali Boha vším srdcem, celým, nedvojiec ho protiv Bohu,

se všie duše a se všech sil jejie, lociš, aby múdrosf a

rozum k tomu obrátil každý, aby rozeznal pravdu s kivdu,
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pravdy žádal a kivdu tupil ; rozeznal zlé ot dohrelio, aby

vdel, co ine a eo nechaje ; rozeznal, coj' dobré a co lep-

šie, aby vdél, co obera. A také se všech sil svých máme
Boha milovati, tociš snažné máme inili jeho voli ; a se všic

* mysli, tociš uprúc mysli ústavné milovati jej, ncvážiec sob
pro i jedné práce, ani smrti. Takt jej jest miloval svatý

Pavel, neb-té ekl: „Jist jsem, že ani snirf, ani me, ani co

nynjších pnebéhóv, ani budúcích, móž nás odlúili od milo-

vánie Boha.-

'» Protož zvlášt vás napomínám, milé dietky ! aby Boha

milovaly, a rády o nm posliichaly, ily i mluvily, jeho moc,

múdrosf i dobrotu znamenávajíc; neb když o lom budete

mysliti piln, uzíte, kakf slušno a dobro jej jest milovati.

A ím jej lépe budete milovati, tiem se lépe budete hie-
•^ chov stieci a initi jeho libosf.

Kak bližnieho milovati.

20 I jest v nás najvtšie božie libosf, když milujíc jej i

milujem se spolu. Neb jest spasitel ekl : „Po tom poznají

všichni, že jste mlazší moji, budele-li se spolu milovali.'^

Neekl-t : budele-li sob initi veliká utrpenie, ale budele-

li se milovati. Praví svatý Jan: „To pikázánie máme od
25 Boha, aby, ktož miluje Boha, miloval i bratra svého." Ale

ten málo miluje bližnieho, ktož se dá rozmoci hnvu, že

vzeklne, vzlaje pro lec cos, vzprcha protiv družci ; a kte-

rýž jen dotud miluje jen eí, doadž nenie družci teba,

ale skutkem nepomcíž, když uzí nedostatek í, a moha po-

3" moci. A tak, jakož die svatý Jan: „Kak móž éci : miluji

Boha, jehož nevidí, když nemiluje bližnieho, jehož vidí?-

Ten také miluje málo. ktož pro svój zisk malý druhému

uiní škodu velikú, aneb pezí, stavili moha; a také ten málo,

ktož sbožie kakž kolivk viece miluje, než bližnieho svého;

35 ten také miluje málo, ktož jen sám na se jest tak laskav,

že nemní, by kto Bohu slúžil, když neslúží lú službu, jako

on slúží, i bude jiných za nic nechlieti mieti. Ano, jakož

rozliní lidové v tle, a vše potební: takéž lidé, rozlin

Bohu slúžiec, potební jsú v svaté cierkvi,
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Ten pak své bližriie miluje pieliš, ktož mní, by vse

dobe bylo, což oni inic; aneb klož by jich spasenie ra-

dji videi, než své, sám by chtl Boha ztratiti proto , aby

jej jiní méli. Ktož by tak miloval své bližnie, zle by i-

nil, že by je miloval pi-ieliš. Ve dražšief vc jest Buoh, &

než ves svt, než k tomu i andlí se všemi svatými. Což

by pak pomohlo mn, by všickni jmli jej a já sám jediný

nejmel jeho ? jist lépe by mn bylo, bych já sám jediný jml
tu najdražší vc, v níž samé ovšem bych dosti jml, nežli

by všichni, i ti, ješto v pekle jsi, jej jmli a já nejml? '"

Ve Boha lacino vážie, ktožf tak pravie, by chtli za vše-

cky, by to lze bylo, sami Boha býti odlúceni. A snadf jim

nenie tak na mysli
;

paklif jim tak jest, jistf jest zle a ne-

múde.

Pak chci éci obecná eí: že pieliš druhého miluje 15

ten, ktož radji Boha rozhnvá, než toho, kohož miluje. Ten

také pieliš druiiého miluje, ktož dá pro o sob zle mlu-

viti a zlé domnnie jmieti. Ti ovšem pieliš, ale lépe jest

éci, nemúdi*e se milují, ktož se ke zlému milují; neb ti ne-

milují sebe, ale nenávidie ; neb ktož miluje nešlechelnosf, ao

jakož skrze Davida duch svatý praví, ten své duše nená-

vidí. Ktož také bláznov se milují, jakož jest obyej v smil-

ných milostech, že radjše se božieho Mivu vážie, i ohyzdy

ped lidmi a hanby ohýrají, než by zlosyn pustil od zlé

dcee, aneb zlá dci od zlosyna. Pohiechu! i v manželství aa

ta pielišná a nemúdrá milosf bývá, že se jeden druhému

zlým spieše chce slíbiti nežli dobrým; a to, ještoj' v manžel-

slv skrovn pezieno , to obrátie v pielišnosf a v nele-

polii. A když poluchne mezi nima ta milosf, bezpémn
nemúdrá, z toho veliká nemilosf potom bývá; jeden druhému ao

nebude viti, a najviec žena, rkúc, aneb na mysli jmajíc:

„Déves na m byl laskav, již na m nelbáš; snad jinú mi-

luješ?" Z toho pone se po kúzlech ptáti, chliec jinú muži

svému ostuditi, sama Bohu ostydne i všem svatým; chtiec

muže, aby ji miloval, pipraviti svými cáry, smysla jej zbaví, ar)

Takéž nemúdrý muž, když potuchne v té nelepot a nemú-

dré milosti, spraví na ženu, by jemu milá nemohla býti, lec

kakús jí ohyzdu dada. Ty také dti milují pieliš, ktož jich

nekáží, zlého jim ncbránie, aneb protiv Bohu chlie je bohatý
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uinili. Pro Buoh! každý se slez te milosti; neb což koli

lovk prieliá miluje, loj' zpósobil Buoh, že bude jej mrzeti

piieliš. Tak se te v Králových knihách na piklad tomu,

že syn Davidóv jeden zamiloval sestru, že byla krásná, až

» chrddl pro tu milosf. A když jednu k nmu pi-išla a pinesla

jemu nekakého jišelka postiebati, uzev svój as, podávil ji.

Polom lak jej srden mrzala, že na chvíli nemohl jie s sebú

penechali; ale kázal ji ven vystrili. Právéf se tm takéž

stane, když se bezpémn milují pieliš, že se budu mrzeli

10 pieliš; asto zde ponúc, pak polom ovšem, nepokají-li se,

když spolu v pekle budu, budu se mrzeti tak, že by radjše

mnohokrát smrf trpli, nežli na se hleali. A dohej' to

podobné; neb jeden pro druhého mnoho v nebesiech dobrého

ztratí, a v pekle mnoho zlého zaslnží jmieti. A takto, že

»i spolu budeta, pehrozná muka jim bude.

Jest pak hodujie miera milování bližnieho, a tu jest sám
Buoh ukázal, ka : „Miluj bližnieho, jako sám se." Tiem, že

die ,.jako sám se," ne viece, nekáže, aby tolikéž miloval,

jako se, ale aby takéž miloval; tociš: jakožf libo jest, ještof

20 klo co dobrého uiní, lakéž ty ui svému družci; a jakož by

nechtl, byf klo tob zle uinil, takéž ty nei zle druhému.

Takf jest sám Kristus ekl: „Což koli chcete, aby vám lidé

inili, též vy jiným ite; a což nechcete od jiných trpli,

toho neite jiným." Tof jest hodujie miera a pravá bliž-

••i5 nieho milovati. Miidrý , ktož se umie milovati, dosti má na

lom pikázání; ale nemúdí, ktož se sami neumjí milovali,

li i v milování bližnieho zabliidie. Prolož poteba jest kaž-

dému, aby se sám najprv uml milovali, poovadž každý

všecky jiné jako se má milovati; jakž v svém zablúdí mi-

30 lování, tak jest zablúdil ve všech milování, když jiné vše-

cky takéž chce milovali nemúde, jako i se. Pakli jiných

nemiluje, tehdy božie kázánie jest peslúpil
;

pakli jiné mi-

luje a sebe nic, tof jest také protiv Bohu. Kázal-t Buoh;

„miluj, jako se;" tociš s pirozenímf jest dáno, aby se milo-

35 val, nelebaf toho pikázati; ale polebaf jest, aby bylo uká-

záno, kak se máš milovati. A tof jest tu ukázáno, když jest

eeno : „Miluj Boha nade vše." Byf eeno bylo : „miluj

se," snad by zablúdil. Neb praví svatý Augustin: „Nevd
hakýms inem nevýmluvným, ktož koli sám se miluje, ale
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ne Boha, ten ncfniliije sebe ; a ktož Boha, ale ne sám se mi-

luje, ten se miluje." Neb ktož sám sebú nemóž živ býti, ji-

stf ume, se miluje. A protož nemiluje so, ktož, aby ne-

byl živ, miluje se; ale když kto miluje, jímž jest živu býti,

ne se miluje, i miluje se viece
,

jenž proto sebe nemiluje, 5

aby to miloval, jímž živ jest. Jako orá zdá se, by vice

obilé miloval, než se, že tak mnoho pracije pro n: a však

ne pro obilc pracije, ale pro se, aby se obilím živil. A tak

i viece jiných pikázání Buoh-t pikázal: když ta plníš pro

milost boží, se miluješ.
,^

A takéž miluj i bližnieho: ani sebe miluj, ani bližnieho

tú oblastní milostí, od jiných se lue ; taf jisle i od Boha luí.

A nebudeš slušeti k nebezpeným asóm, o nichž praví

svatý Pavel : „Budu lidé, jcšto sám se každý bude milovati."

A toho zlého také nebudeš úaslcn, co se té oblastnie mi- 15

losti a odlúené od jiných pidrží. Neb inhed svatý Pavel

piinil jest, co se jiného zlého pidrží, toho oblastnieho mi-

lovánie, ka: „ješto budu sbožie milovati, vznešení, pyšní,

hánce božie, neposlušní otcóv, nevdní, s šerednými hiechy,

neduchovní, bezduší, utrhai, smilní, bez dobrotivé štdrosti, jso

zrádce, nestydatí, oslepení, viece rozkoš milujíc nežli Boha,

podobenstvie majíc, jako by slúžili Bohu, ale šlechetnosti bo-

žie služby a jejie moci, jež z nie pocházie, odekvše se."

Neb všecko toto zlé od toho jako z studnice pocházie, je-

što jest najprv položil svatý Pavel, ka: „Budu Udé, ješto 25

každý sám se bude milovati." Protož ktož chce práv bli-

žnieho milovali, má se sám najprv umti milovati; a ten se

umie milovati, ktož miluje Boha, i iní rád jeho voli, a té

hledá, té žádá, té by se nikdy nechtl protivili pro pravú

milost; a protož, což neslušie, toho se steže. A tak má 30

milovali i bližnieho, k Bohu s ním mien pro jeho vné
blahoslavenslvie; a toho má jemu pomoen býti, jakž moha

a umje, tlesnu vcí i duchovní, skutkem i rad, ochoten-

stvím i Iresktáním poádným, jakž na kom vidí a na sob;
a ist jej milovati, ani jej sebú, ani se jím k zlé žádosti 35

podncije ; a také vrn : ne proto ukaž milosti, by jej

chtl v em oklamati; protož ve zlém jemu nepochlebuj. Má
také ústavn bližnieho milovali, a najviec, s kým jest kto

viece v obyeji. A t svým nedomyslem rozhnvá, ne inhecj
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ostávaj božioho kázánie. Znamcnaj, kak iiiálí neb otec mnoho

práce |)i-ejiti('jí, než se diett-tc dochovají, aby pielele vzcho-

vali sob. Takéž ty mnohoknít odpusf, a té rozhnvá mno-

hokrát; hh^íhij tch cest, ac-t i kiv, aby ho navrátil. Ano

5 svtští lidé iekají: ,,Pnetelef jest i bolejíc chovati.- A když

pro svtský bh to inie, ím viece to slušie pro božie pi-

kázánie uiniti ? Ale mnozí cinie protiv tomu : vidiic nkdy,

že pietel polreskcc jich pro jich lepšie, však se vzedmu,

nemohúc hnvu zatajiti. To-li jest ústavná milosf byla, žes

10 miloval , donidžf pravdy nepovdl tvój pietel ? Ano praví

mistr Tullius: ,.iež uši tak jsta zavien k pravd, ež jie od

prietele slyšeti necheta, toho spasenie jest rozpano." A
ktož jen dotud miluje družce, donidž jemu nic protivného

neuiní, ten jest práv jako moe. Neb moe, když jest

15 ticho, velme se pkn zrovna a zhladí, že pkno po nm
popatiti; ale jakž náhle vietr povne, tak se vzmutí, tak se

vztoí, jako vzteklé, vecas vzhuoru, veas dobiv, tak smr-

duté pny pustí. Takéž i lovk neústavný v milosti bude

se zdáti tichý, a jako by ml pravú milosf k svému bližnie-

í!o mu; a jakž náhle uiní jemu nkto nco protivného, tak mi-

losf zmiše, tak se vzlobí, tak vzprchá a druhdy zlú e vy-

pustí, ješto hnvem vonie, neb v oi, neb krom oí, prá-

v jakož vypúštie moe smrduté pny. A tak milosf stane,

neb jest nebyla ustaviná.

v

Ze slušie se vlastním spoln zvlášt milovati.

A protož, mé milé dietky! vzdyf vám razí, i velim i

napomínám vás, jakož mi jest Buoh pikázal, abych vás vedl

.30 v jeho cestách, aby držely pravú milosf a poádnú. Najprv

nade vše milujte Boha; neb jej milujíc, vše své dobré nale-

znete. Potom svú duši každý viece miluj , nežli duše všech

lidí po všem svtu. Potom duši svého družce viece, než svdj

tlesný život. Potom svój život tlesný viece, než život tlesný

3j družce svého. Potom život družce svého viece, než své sbo-

žie. A tak, když by pilná poti'eba pišla, každý menší vc ra-

dji ztraf nežli vtší, vidí-li, že skrz to i vtšie neztratí potom.

Pak o bližních znamenajte : každý lovk bližní jest

driihému; protož každého slušie milovati, s kýmž se kto v
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obyej sbóc; a ktož í núzi uzí, jakž inóž a uinie, pomoz
jemu. A však tm, jcšlo nám viece jsú pijednáni, viece

máme pomáhati, než tem, ješto nám kakús náhodu pichá-

zejí. A kak móž kto éci: „miluji družce," vidí-li, an núzi

trpí, a moha jemu pomoci, i ncpomííž ? Ve milosf po 5

skutciech poznáš. Dávno iekají: „Milosti jest, prstem ne-

ukázati." A jakož vám razi, aby ke všem mely pravú mi-

losf, takéž vám za pravdu pravi, a jistef vás v tom neokla-

mám: aby vy najprv vlastní samy k sob spolu mly milosf

velim vtší, neb jste sob spolu najblizšé. Praví svatý Thoma ««

z Akvin: „Lepším a svljším lidem máme pieti viece do-

brého," ciš blahoslavenstvie vlšieho, „neb jsú bližší Boha."

A k poádné milosti to píslušie, abychom chtli božie spra-

vedlnosti, podlé niež lepším slušie blahoslavenstvie vtšie, A
však pívuzné podobn trojím inem vtší žádostí milujem: 15

najprvé, že ta milosf viece ny trží, jíž pívuzné milujem, k to-

mu, k emuž je milujem, nežli ta milosf, jíž lepšie milujem

k vtšiemu blahoslavenství. Druhé, mezi pívuznými jsú nám
nkteí pívuzni pirozením nebo rodem, a toho nemohu nikdy

ztratiti, by ciš nebyli nám pívuzni rodem : ale dobrotu mohu <n)

ztratiti, aneb pijíti k dobrot; neb dobroty móž i pibyti i

ubyli. Protož mohu chtieti pívuznému, aby lepší byl , než

onen dobrý, a pišel k vlšiemu ádu. Telie , k jiným máme
jen jednu pieze milosti poádné, ale ku pívuzným piezní

viece máme; neb onen otec nebo máti, onen vlastní bratr neb 26

sestra, onen rodi, onen kmotr, onen eledín, onen súsed,

onen jako jedna vc s druhým v manželstvie. A tak rozli-

nými iny viece milujem s právem pívuzné viece. Týžf mluví

o nepieteléch, ka : „Dlužni jsme nepátely milovati ;" ne proto,

že jsú nepietelé, ale že lidé jsú, nemají býti vyvrženi od 30

obecné mUosti. Kakž kolivk snad obláštie milosti hnutie k

nim netrží nás; ale máme mieti mysl hotovú, když bychom

uzi-eli jich pilnú potebu, abychom v núzi spomohli jim. Ko-

stel zpievá, ka: „Zpoiedil jest Buoh ve mn milosf." Já

chci tomu tak rozumti: že kakž koli všecky máme milo- 35

váti, však od Boha jest to ziezenie, abychom jedny vtší

žádostí mimo druhé milovali. Ano svatý Augustin praví

:

„Poádná milosf poíná se od jednoho manžela k druhému,

a jde k dtem j od dtí ku páteJóm jiným, od pátel k ci-
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zim se síí, od cizích svrchuje se k ncpálelóm." Znám to,

že by to dobré bylo, ktož by nepátcly miloval jako pá-

tely, ac miluje prátely. Ale roztáhni milosf každý, jakž naj-

lúp móž, k svým piátelóm; a pak k té milosti rovnaj, a lá-

5 hni tu milosf, jížlo dalejšie miluješ, neb nepálely. Pakli ne-

móžeš natáhnuti jie, aby byla oné rovna, proto oné neue-

zuj nikakéž; urežes-li, dobráf jest milosf, mén dobrého bu-

deš mieti. A zélof se to nahodí, byf piclel tvój nkdy tebe

nerozhnval; a kdyžf se chce nepátel milovati, milujž pie-

III tele, kdyžf t rozhnvá. Ale asto lovk nechce svému

pezieti málo, i musí jinému viece potom pehledati, a pro-

nese se v neustavistv a zlý píklad dá do sebe. A když

jest Buoh tak milosf ziedil, nerúšejte poadu jeho ; ím jste

vlastnjší, vtší milostí dlužni jste se milovati z pravého

15 dluhu. A jakož dluh najprv slušie zaplatiti, a potom, zbý-

vá-li, almužnu dáti : takéž najprv své milujte, a potom dal-

šie, ale vždy v Bože. A jakož svatý Jan praví : „Kto móž
éci, miluji Boha, jehož nevidí, když svého bližnieho nemi-

luje, a vida jej?* takéž já vám pravi: kak móžte éci,

20 milujem bhžnieho, jakož Bóh kázal, když by spolu se nemi-

lovali? Viete dobe, že, ktož vlastnieho zabie, vtší jest

hiech, než z jiného, a tžšie pokánie trpti musí. To-t vše

proto, že se vlastní spolu viece jsú dlužni milovati. Vidíte

to a vidli ste, kak máti vaše darmo vás milovala, a vy jí

.^5 nic dobrého prvé byli neuinili. A chcete-li znamenati, i

jáf také miluji vás ; byf pro vy nebylo, velimf bych živ byl

jinaejie. A protož byf Buoh byl toho nikdy zvlášt nepi-
kázal, však by mohli rozumti, že jste dlužni nás také vel-

me milovati. Protož vždy pomnte na svú matku, jist ež
ao jest vás snažn odchovala a milostiv, vtší prací, než mnohé

matery inie; a proste Boha plnu žádostí, a jí Buoh ráí
milostiv býti, a dá se jí za odplatu. Af jest ona božím

zpósobem sešla s svla, nemáf jcjie pamf sníti proto s va-

šich srdcí a jejie milosf. A když nají tak budete milovati,

35 rozmysléc se, že nelze se jest v pln oplatiti otci a matei,

jakož pokládá jeden mudi-ec: as a liem se nám oplafte, aby
spolu se sami tiem pilnjie milovali; neb tak sme rádi je-
dno z vás odchovali, jako druhé. Psáno-t: „Bratr, kterýž

roá pomoc od bratra, bude jako tvrdé msto." Protož por
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ináliajte Sob podlé Boha, i v duchovních vcech i v tle-

sných, a piln se slezlc i rta i lovka zlého; ncdajte

mezi sebú rznice i jedné uiniti. rt dohré isté piozni

nerad vidí, neb všeho, což dobré jest, nevidí rád; a lidé

zlí a lakomí asto rádi mezi vlastními lec kakús uinieróz- &

nici, aby jich užili mohli. Svdomí jsem toho, nebof m jest

nco toho potýkalo. Protož, jako sem ekl: neví*te v tom

i jednomu, by se nebyli dlužní vtší milostí i žádostí milovati.

Stežte se, by zrovnati chliec milosC k cizím jako i k svým

,

i neujeli té milosti, ješto k svým jest a má býti. Ve zna- tn

menajte poátek zákona starého i nového. Základ zákona

starého položen najprvé vlastnic dva bratry. ekl Hospodin

Mojžiešovi: „Pojmi Arona bratra svého; kéž jest ekl: pojmi

jiného. A náš spasitel základ nového zákona, a smiem éci

„základ," neb on sám náš spasitel jest základ, položil opt is

dva bratry, a opt dva, když jest zavolal svatého Petra a

svatého Ondeje, a ta byla sob bratry. A opt tudiež skoro

zavolal svatého Jana a svatého Jakuba , a to byla pietelé jeho

rodem. A to vše nás vede k tomu, aby vdli lidé, že mohu a

mají se svoji milovati podlé Boha. Neb práv, jako když \\- ^o

tava vejde v Labe, již nešlové Vltava, ale Labe, a však Vl-

tava jest v Labi, a Labe jest tiem vtše, žej' ona v nm: takéž

milosf pietelská, když vejde v duchovní, bude sluti ducho-

vnie, a však jest s ní pietelská; a tiem vtšie má s právem

býti, že jsta dv spolu. Neb moc dvojitá silnjší jest, než 25

jednostajná.

Pateru milosf, klož chce, móž znamenati, a z tch je-

diná jest, ješto nemóž státi s duchovní v jednom asu: ím
se ta viece rozmóž, tiem duchovnie mdlejší bude. Ale jiné

ti dobe se s duchovní sjednají a s nimi silnjší duchovnie 30

bude, le by tak neskrovny byly, že by pedily ped du-

chovní: jedna jest milosf pi-átclská, druhá tovaišná, tetic

pro užitek, tvrtá duchovnie a pátá tlesná ; taf nikdy s du-

chovní nemá vrného tovaistva. Kakž kolivk v manželství

peziena jest, když jest skrovná; ale jinak nikdž neni 35

peziena, neb vždy jest s hiechem. Protož jediné té tle-

sné milosti mále se stieci. Ale milosf pro užitek, pro to-

vaislvo, nebo pro piczen, kakž kolivok ncnie sama v sob

dobrá, tociš k vné odplat, však by pokuta zvláštie z toho
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byla, kdyby milosti nejml lovk k pi-ieteli, neb k tova-

riši, neb k tomu, kohož na nem užívá. Protož nebojte se,

af se i k duchovní z tchto tí pi-imiesí nkterá: tiemf má

duchovnie silnjší býti. Jiež nám dopomáhaj, abychom skrze

5 ni do nebes pišli, otec, syn, svatý duch, vše jeden Buoh,

Amen!

Výklad pátee.

10

Nebch slíbil na pocátce knih tchto, bych chtl tuto

psáti výklad pátee; ale žej' užitené rozumti pátei, ne-

nechal sem, bych nepomluvil o nm, jelikož mi jest Buoh

popál. A že se viera, nadje i milost" pravá jím tvrdí, hod-

15 nj' mi se zdálo, abych po viee, nadji a milosti o nm
e povzdvihl. Neb se tiem tvrdí viera, když se modlíme,

že a i nevidíme Boha, však víme, ež nás móž uslyšeti; a

tiem i odplaty nám viera pispáie. Také se modléc nadje

tvrdí se v nás ; neb ktož neufá, by byl uslyšán, nemodlil by

•io se. A milósf se pak ovšem tvrdí modlitvú a zvlášt paterem

když rozicháme, coj' v tom chuti, ješto móžem éci: „Ote
náš!"' Bohu, a když porozumieme, ež nám to dává Buoh,

za nž jest sebe prositi kázal. Ale jakož v starém zákon

mana, a jest byla krm pevýborná, tak že všech krmí

25 chuf, kteréj' jen kto chtl, mla jest v sob, však nebyla i

zlým chutná : takéž páte dobrým a nábožným jest chuten

;

a ehož koli žádají prositi, to v nm mohu rozumti. Nicf

v nm nenie obmcškáno; neb Kristus, jenž jest pravá mú-

dros Boha otce, vymyslil jej. Protož kterúž koli eí v

30 jiných modlilvách co prosí kto, jakož slušie kesfanu prositi,

vždy jen toho prosí, coj' u pátei, a nkdy spolu dvého neb

trého prosí. A tíik páte jest pravidlo všech modlitev, ež

neslušie kesfanu prosili za jiné, ježto by u pátei toho ne-

bylo lze rozumti.

35 Znamenitj' také Kristus pale uinil krátek, aby ne-

jml omluvy i žádný, ktož jen smysl má, by se nemolil jemu

nauili, aneb by nejml jeho kdy pti. A protož každý pj
rád pater; neb Bóh otec rád jej slyší, a znáf ta slova, kte-

ráž jest jedinký syn jeho Kristus ráil svc kesany nauCiti,
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A jest, kii, dobrým, nábožným lidem pln chuti; ale nená-

božným nenie chuten, jesto mají zkažené dásni milováním

vécí tohoto svta; jimž nic nevoníc diichovnieho, jen to, ješlo

slušie k svtu. Neb sú se v tom ustanovili, jakož prorok

praví, aby oi svoji schýlili v zemi. Ale by rozichali, ka-

káj' sladkost duchovníc, uili by, coj' u pateí dobré chuti;

a jist by rozíchali, kdyby svoji vnitnie oi odvrátili od

vécí nestatených tohoto svta, a povzdvihli jí k zpati-ení

vného života vcí. Tak sem slýchal, že jednu svatý Fran-

tišek, jenž jest málo Ibal na tento svt, sed na modlitvy,

kleal celý den a noc; a pak polom jeden bratr pijda, po-

trhne jeho, otazuje, chtl-li by k stolu? an mn, by teprv

klekl. „Poakaj," pravi, „teprvf sem jediný pater spl." To-

muf jest byl chuten pater, ten jest v nm rozichal každé

slovo, ím které vonie; a protož krátká se jemu zdála chvíle,

když jej je pl. My pak nestatená ncbožátka, nemóžem-li

téhož, as toho budme snažní, zdali bychom pomocí boží

v nkolik páteích své mysli podrželi pi každém slovu jed-

noho pátee , a všech proseb sedmi z úst i z srdce prosili

od milého otce, jenž v nebesiech jest.

Najprvé nám vdti slušie, když chceme pateí srozu-

mti, že Kristus, syn boží, jemuž jest s holá všecka vole

zevná Boha otce, jehož jest Buoh otce, jakož praví svatý

Pavel, ustavil, aby byl prvorozeným mezi nnioho bratí, jako

vrný bratr starší, jenž by rád , aby se mlazší bratíc slíbili

svému otci, uil jest nás tm vcem, jimiž bychom se slí-

bili Bohu otci, a byli duostojni s ním vného ddicstva nebe-

ského; až jest nás napomenul, abychom také prosili svých

poteb, ka: „Proste a vezmete." A ncjinl na tom dosti,

ale nauil nás, eho prositi, a ponukl, abychom smli éci

nebeskému Bohu „ote." I eld jest náš milý bratr starší, syn

boží, Kristus : „Když se modlíte, cete: Ote náš, jenž jsi v

nebesiech! Osv se jm tvé. PijJ královstvo tvé. Bud vole

tvá, jako v nebi takéž v zemi. Chléb náš vezdajší daj nám

dnes, a odpus nám dluhy naše, jako my odpúštiemy svým

dlužníkem. A neuvo nás v pokušenie, ale zbav ny ode

zlého. Amen."

Chcem-liž pak srozumti, co se miení kterým slovem, a

rozchuluati se ku paluí-i; o každém zvlášt pomysliuc slovu,
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Najprvd náš spasitel Kristus kázal nám, když se modlíme

Bohu, abychom jemu ekli: „ote náš." V starém zákoní

chtl se jest asto Buoh vzývati pánem, cht lid pipraviti k

tomu, aby se jeho báli. Ale již v zákone novém viece nám
5 ukázav milosli, nelolik pánem naším se nazývá, ale také otcem,

abychom netolik se báli jeho moci, ale milovali jej a ctili jako

otce, neb jest jist vzvolil ny vsyny. A když jemu chcem est

vlaští uiniti, poovadž se vzýváme jeho dtmi; slušie se nám

piln sti-ieci šeredných vášní, ješto na božie syny a dcery

in neslušejí, a mieti se poestn, aby ti, ktož nám nepejí, ne-

mohli se náni posmievali, kúc : „Aj ! tof syn boží, ješto vzývá

Boha otcem : hrdý, závistivý, hnvivý, lény, lakomý, lakotný,

smilný!" A nebylo nám to ku potup vlaští? A také neto-

lik se zlého stieci, ale initi skutky dobré a pi'ipodobnati

15 se svému otci. Poovadž jest on istý, také nám slušie býti

cistu; on jest milosrdný a spravedlný : když se chcem na-

zývati jeho dtmi, také máme býti milosrdní a spravedlní. A
znamenit, když se modlíme, kázal nám vzývati Kristus otce

svého pirozeným, všemohúcieho Boha, otcem, abychom tiem

20 vtší nadji mli k uslyšení, žej' náš otec; a také byli tiem

hodni uslyšenie, když pomniec se, že jsme dcery a synové

boží, budem se toho sti-ieci, ješto neslušie na božie dli.

Neb tm Buoh die, ješto ústy vzývají jej otcem a neostanú

šeredných hiechóv, aneb neinie dobrých skutkóv k jeho

25 cti a chvále': „Když jsem váš otec, i kdej' ta poesf, ješto

ot dtí na otce slušie?" Menovit také kázal nám Kristus

ékati ne: ote „mój," ale ote ,5náš,'' abychom spolu mli
tiem vtší milosf, to pomniec, že všech spolu, chudých i bo-

hatých, urozených i sprostných, tvárných i netvárných jest

30 Buoh otec; a my všichni spolu v lénu svaté cierkve jsme

sob bratie a sestry a jeho dti. A kakž koli Buoh jest

všudy, však nám kázal ékati : Jenž jsi v nebesiech," aby-

chom vždy po tOHí ddicství nebeském tužili a táhli se k n-
mu, nepikládajíc mysli ovšem k vcem tohoto svta, jako

35 bychom v nich libost' kochánie svého chtli uložiti; ale jen

ku poteb jich užívati máme, abychom podlé zpósobu bo-

žieho onch nebeských po tchto došli. Protož vidúc tak

velikú dobrotu boží, žej' ny v syny vzvolil ; když jdem,

chtiec se jemu modlili, máme se rozpomenuli: nebyli-li srae
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tak živi, jakož by slušalo dtem božím, a tiem se viece

v svém srdci stydiec, ped ním pokoiti, A žej' pán nad pány

:

když s ním mluvíme na modlilvách, máme všecky své údy

ukliditi, oí stehúc ot dívánie rozpuštného lec kakýms v-
cem, noh i ruku ot pachtnie, uší, aby nenaslýchale dare- 5

mných eí, a mysli ovšem, aby jen to myslila, což s Bohem

mluví, aneb když co Bóh mluví s námi. Tehdy my s Bohem

mluvíme, když na modlilvách prosíme jeho za, neb d-
kujem jemu, aneb chválíme jej; a tehdy on s námi, když

ctem jeho svaté písmo neb slyšíme. A tak Kristus dav nám 10

nadji k uslyšení, a navrhv, kak se máme mieti, chceme-li

býti v svých prosbách uslyšieni, uí nás sedmi proseb prositi

užitených : lí*í, ješlo i po súdném dni bude nám potebie ;

né teprv budem úpln v nich po súdném dni uslyšieni, ale zde

jen od polú; ale ty jen zde na svt nám jest teba f aby 15

nás ostielil ot zlého, a u pokušenie neuvodil, odpustil dluhy,

a dal chléb vezdajší. Tohoj' jen zde polebie; neb lam nic

zlého nebude, ani klo zajde u pokušenie, ani co budem dlužní,

jehož bychom nemohli splnili, ani tohoto chleba vezdajšieho

bude nám teba. Ale toho nám v bude teba: aby jeho 20

vole byla tak v zemném tlu našem, jako v duši, jež jest

pirozenie nebeského; a královslvie božieho zpósob také

ostane, a jeho jmene osviecenie.

I uí nás, ku, Kristus, abychom najprvé prosili, kúc

:

„Osv se jm tvé." V té prosb splnijem on dv piká- 25

zání najvtší, na níž leží vcšken zákon i proroci: abychom

tociš, Boha nade vše milujíc, i žádali déve, než eho jiného,

jeho chvály; a také vidúc, žej' to každému dobro poznati,

jmene jeho osviecenie, když pro úžilek svých bližních žá-

dáme osviecenie jmene jeho. To slušíc k tomu pikázání, 30

ještoj' nám eeno: „Miluj svého bližnieho jako se." Neb

když tomu rozumjíc, ež nám jest dobro, ež sme poznali

jm božie svaté, a ež lépe by bylo, ím bychom je lépe

poznali; když žádáme, aby všichni lidé poznali je: bludní k

obrácení, a spravedlní k vlšienuiž utšení lépež lépež je po- as

znávali, aby jim tak i s námi den ode dne bylo lépež: tehdy

sme naplnili lo piikázánie božie, ješlo, jako se, velí bližnieho

svého milovati. A když pak cti božie žádajíc prosíme, aby

l}ylo jmO jeho osvicccno, lociš jeho jmene svalosf všem
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známa, aby se i žádný jemu neprotivil, ale ctil každý : tehdy

to pííslušie k milování Boha. A protož z srdce cem

:

„Osvf se, milý nebeský ote! jme tvé všemu svtu, aby

ty es a chválu jmél ode všech, a všem bylo dobe, mi-

5 lujíc t a chváléc."

Druhé prosb uí nás Kristus, abychom prosili žádajíc

a rkúc: „Pij tvé královstvo." Dvojie jest královstvie ve-

liké, a tetic jest jako krajina, o niž tlo dv království

jako válela, každé cht v ní meze svého královstvie uložiti:

10 jedno jest pravý poiad, a to jest královstvo božie v ne-

bcsiech ; druhé jest nepoiad, a loj' áblovo pekelné králov-

stvie; a ta krajina tetie jsme my zde na svt. A tak jed-

nak se poddáme království áblovu, jsúc živi nepoiedn, jakož

nás ponúká ábel, toho kráiovshii; puosojjce; jednak opt

'i5 pod královstvie božie uteeni, když tak budem živi, jakoj'

Hospodin zpósobil poad zdejšieho královstvie svého, po

nmž máme dojíti, a i s prací, onoho královstva blaženého,

v nmž bychom v chuti divného pokoje vc s ním ostali.

A protož když prosíme, aby jeho královstvie piišlo , co ji-

ao ného prosíme, jen aby každý lak byl živ poiedn, jakož

by byl v království božiem: svého Boha miluje nade vše,

netolik boje se jeho rozhnvali, jako pána, pro pokutu; ale

ct jej z pravé milosti jako otce, a váže jej nade vše stvo-

renie; a profi miluje svého bližnieho po sob, rozumje, coj'

05 komu potebie, aby tu milosf ukazoval sLu.kem tiem, kte-

rýmž kto umie. A každý aby tak bydlil s vyšším sebe, v

kterémž koli duostojcnství neb iii-adu, jako by chtl, by s ním

bydlil jeho nižší; a s nižším, jako by chtl od vyššieho ; a

s rovným rovn, a spieše se ješt pokoni pedada, než hr-

30 dosti ped nesa, a to vše pro vný život. Neb a i dobré

co jest, ješto nkto iní nedobrým úmyslem, již nenie do-

be uinno: jako když kto pro tento svt, ale ne pro Bóh,

steže se zlého, aneb iní co dobrého, již jest nepoad, již

slušie k áblovu královstvu, le by úmysl promnil v dobré.

35 Neb toj' poad pravý, aby lidé po tchto vcech dobrých

tohoto svta, jako znamenajíc, kak esf tohoto svta dobrá,

neb rozkoš, neb sbožie, porozumli, žej' onoho svta dobré

jest velim lepšie, i stáli po onom, a vše, což inie, to pro

ono inili. A tak když jest v svt tento poad, jakož sem

4
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toho králce dotekl; lehdyj' v svte královstvo božie, jehož

máme žádati, rkúc : „PijJ tvé královstvo." Jest pak zvlášt

v každém love královstvo božie, když jest živ poádn,

k tomu táhna, k nmuž jest stvoen, tociš žádost maje s

Bohem býti, i cáká s dobru myslí božieho smilovánie, až jej »

nkdy i vyvede z želác tohoto tla hrubého; a zatiem ptá

se po nm, ta písmo svaté, kázanie poslúchaje, ue se jeho

voli ; a což pozná, to pinie, jelikož móž, zasluhuje a shro-

niaždije zde odplaty vné; a že nemóž sob duše nic bez

tla zaslúžiti, chovaje života v zdraví, pije a jeda poiedn, lo

nkdy se útše, nkdy zamút, nkdy pracije, nkdy od-

poina, podlé bhu rozliného. Toho královstvie poadu bo-

žieho slušie každému žádati v sob. Neb kdež toho nebude,

tu dábel uloží meze královstvie svého, aby lovk ne proto

jedl, pil, aneb kterúž koli sob pohodu uinil, aby byl živ; 15

ale proto byl živ, aby pil, jedl, smilnil, aneb v kteréž koli

rozkoši tlesné se kochal; aneb aby se zlobil hnvem, sviedil

závistí, chadl v tuhách svtských v kakés rozpáí: neb ten

nepoad a lakovýž jest královstvo áblovo, a ktož se poddá

jemu, tolik bude áblových vladaóv jmieti, ješto jím budu uo

vlasti, jelikož v nm hiechóv bude vévoditi, tak ež sám

lovk to asto vyzná, že jím hiech vládne, ka : „Tak mému
hiechu libo,^' když nco uiní takového. A protož svatý

Pavel, vystiehaje toho, volá, ka: „Hlédajte, af nekralije

hiech u vašem smrtedlnéin tle." Ale že sami sebú ani 25

v svt, ani v sob bez piekazy zde nemóžem mleti krá-

lovstva božieho, neb nám jest naše vlastnic piekazna keh-

kosf, piekazcn ábel svým podšlíváním, piekazen svt, se

všech stran skytá píiny jako podnt k rozlinému žádání;

to znamenav svatý Pavel, voláše, ka: „Nešastný já, i kto 30

m vyprostí od roboty tla tohoto?-' A opte v jiném mie-

st: „É bych se rozluce s tlem i byl s Kristem 1" Neb v

onom království božiem, ješloj' Kristus, naše hlava v svém

lovství, jest pokoj rozkošný, bezpestvo jisté; ale v tomto

království zdejšiem jest bojovati, pracovati a nad to nebez- ^s

peslvie veliké ; neb ne vždy stojíme v nin, ale potýkáme se

na svtské vci, a druhdy tak tžce padnem a šeredn, že

bychom se zelieti mohli, a viec nevstanúc, zahyniiti, kdyby

vláštie milosti božie nebylo ku pomoci naší. A prolož vru,
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vru! tebaj' nám prositi vstávajíc i léhajíc akúc: „Otenáš,

jenž jsi v nebesiech! pnjíf tvé královstvo, jež by nás tak

zpsobilo, abychom s tebú byli v nebeském tvém království,

jsúc bezpeni tu, kdež jest to naplnno, ještoj" ekl skrze Je-

5 remiáše: Dám pokoj v krajinách vašich; budete spáti, a ne-

bude, kto by vás vztrhl. Tcnf-t pokoj v tvém království,

v tvém ddictví, kdežto, milostivý ote! svým synóm vzvo-

leným a bralróm svého syna pi-irozeným jediného chceš s

sebú dáti.'

n' Tetie nám syn boží Kristus kázal prositi otce nebe-

ského, aby v nás byla jeho vole naplnna, když jest u pá-

tei ustavil, abychom nekáli : „Bud tvá vole." A sbožný lo-

vk má sob to za najvtšie utšenie, aby nebeský otec rá-

il v nm svú svat voli naplniti : le jej trápe protivenstvím,

>5 aby nerozbujal; le tše prospšenstvím, aby tesklivú roz-

páí nezahynul; kterúž koli vcí treskce jej, neb lahodie o

nm. A jist to jest žádosf vrných dlí: ne své vole, ani

pokoje, ani cti, ani kteréhož koli utšenie hledati protiv voli

milého otce. Velikáj" vc toho od Boha prositi, a veliká ob-

^^ držeti; aniž co lepšieho ani iižitecnjšieho na tom svt mohlo

by nám býti, než kdy bychom se jemu všie vcí líbili, a naši

voli pitáhl k své v('»li. A zvlášt trojí voli nalézáme syna

božieho v svatém tení, a toj' vše nám peúžitené, a vieme,

žej' jedna vole jeho s milým otcem; neb jest na to pišel

25 na tento svt, aby inil svého otce voli ; i iku, žej' nám svú

voli trojí zevil svatým tením: jednu, když jest ekl: „Nechci

smrti hiešného, ale tociš chci, aby se kál a byl živ;" dru-

huj' svú voli zevil, ka: „Pišel sem, abych oheíi pustil v zemi;

a co chci jiného, jen aby horal?" Jako by ekl: „Pišel sem

ao na svt, abych oheíi plápolivé milosti v lidech na zemi roznie-

til, ukáže jim takú milosf, umra za n; tomu cht, aby mi-

losf milostí byla oplacena." Tetí jest svú voli ukázal, když

jest ekl: „Ote! chci, aby tudiež byl mój sluha, ješto jsem

já." Aj kakf jest nám vole božie peúžitena, kakf jie jest

35 slušné žádali a pepotebné, abychom v svých hiešiech ne-

zemeli! odivn nám jest potebie toho. Neb jest hrozne

pomysliti, že v a vc musí trpti, ktož ume v hieše;

nikdy nezbyti hoe, hrozná jest vc! A také abychom pláli

velikú milostí k Bohu, jest peúžiteno; neb milosf má, toj'

4,>



52 Kaížky prvé,

váha má, la m uváží tak vysoko u vném blahoslavenství,

jakož jest, zde jsúc, plála ve mn k mému Bohu; abychom

také tudiež byli, ješloj" Kristus, a vzali odpoinutie od práce,

odplatu zaslúženie v radosti, kochánie rozkoši divné, a v tom

dobrém bezpestvo vné. I coj' toho lepše? a toho všeho 6

prosíme, když dieme: „Bud tvá vole."

To pak, ješto Hekáme : „Jako v nebi takéž v zemi,"

móžem ke všem tmto prosbám pichýliti; aby tociš jeho

jmcne svalosf tak se prosvtila v našich zemných bydlištích,

jako se jest prosvtila onm svatým kóróm nebeským; a lo

jeho královstvie aby tak v nás bylo zde na zemi, jakoj' v

nebesiech poadem dobrým a spravedlivým; a jeho vole byla

v nás naplnna, jakoj' naplnna v onch nebeských mšt-
nech. Ale, tak rozumjíc, nemóž nám to zde pijíti úpln;

ale, jakož sem di*éve ekl, budem v tom zde od polú ušly- '^

šieni: ale tcprv tam bude nám to dáno po súdném dni

úpln, když tlo naše bude hotov poslušné duši , a duše

Bohu, I bude tak jm božie osvieceno tlu, jako duši; taký

zpósob královstvie božieho bude v tlu, jako v duši ; tak

bude vole božie dokonána v tle našem, jako v duši. Neb, 20

ku, duše úpln, jelikž ona bude plna, poznajíc Boha, bude

zpósobna podlé božieho poadu; a tak v ní bude vole božie

doplnna. A takéž i tlo naše, jcštoj' zem, jsa všie vcí
hotov poslušno duše, neb s ní bude poádnjie po vstání

z mrtvých sjednáno, než zde, uzí osviecenie slavné jmene »5

božieho okem lovím, vida lovslvie božie; a bude ve

všem poadu božiem, jsa hotov poddáno duši, jakož bude

duše poddána Bohu. A tu se v nm dokoná vóIe božie

úpln ; neb je jest k tomu stvoil nebeský olec, aby pišlo,

a chce, k tomu poadu svrchovanému, jehož máme žádati 3o

vším srdcem. A také zvlášt móžem nebem rozumli duch

loví, a zemí tlo ; a tak, jakož svatý Jan Zlatoústý praví,

budem žádati, aby královstvo božie a vuole jeho byla takéž

v zem', jako v nebi: tociš, že se tlo protiví duchu, žádaje

toho, jcštoj' duchu škodno, a duch jakž takž milostí boží 35

jsa doten, žádá proliv tlu poadu božieho a jeho vole; i pro-

síme a máme prosili, aby, jakož jest poádná žádosf v duchu

královstvie božieho a jeho vcíle, aby též bylo i v tlu, aby

duchu neodtahovalo, ale šlo pokojn po nm. A tohoj' nám,
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zde jsúc, volme pilné žádali : neb odtiehne-li télo duši od

královstvic božieho a od jeho vólc, tehdy jest zle; a pakli

duše pritiohne tt;lo k božiemu království a k jeho voli, teh-

dyj' dobe ; neb tak bude V()Ie božie dokonána v nebi i v

i zemi, když duše vezme odpoinulio po zdejší práci, a sjed-

najíc se s tlem, s nímž jest zde druhdy bojovala, dojde

s ním radosti vcné, žej' se jí dalo petáhnuti. Jiež nám

všem ra dopieli, Hospodine !

Kristus, náš spasitel, bieše ekl svým apoštolem, a v

10 nich mienie vešken sv()j lid: aby najprvé hledali královstvie

nebeského. Protož dobe podobné položil jest u pateí naj-

prvé ty ti-i prosby, o nichž sem již pomluvil, ješto mají se

nám teprv v nebesiech úplné dokonali, ale zde jen od polú,

jakož sem ekl, a v zásloné. Pak potom pokiádá tyi, o

15 nichž tuto mluviti budu, jichž r.áin jest zde teba, na svte

jsúce. I jest z tch prvá a tvrtá u pátei, abychom pro-

sili, kúc : „Chléb náš vczdajší daj nám dnes.~ Chlebem mó-

žem všelikú potebu rozumti, jíž lovk života chová. A že

jest život jeden duchovní, druhý tlesný, protož kúc: „chléb

20 náš vezdajší daj nám dnes," móžem žádati chleba ducho-

vnieho i tlesného. Chléb duchovní, jenž obživuje zde náš

duch, jest svátosf tla božieho, v níž jest pravý Buoh Kri=

stus, jenž jest ekl: „Já jsem chléb živý, jenž sem s nebe

sslúpil; ktož jie ten chléb, bude živ na vky." Jmenovit

25 die: ktož „jie"; ale nedie : ktož „jest jedl", neb ktož „bude

jiesti", cht ukázati, žej' to chléb vezdajší, že jej slušie jie-

sti ústavn. Jíenie dosti, okusiec i nechati : ktož chce vždy

živ býti, má jej vždy jiesti. Ale dvojím inem jieme ten

chléb: jedniom duchovn, milostí a vru a žádostí pipojenie

30 k nmu, jako údové k hlav ; druhým, když jej v svátosti

pijímáme tlesn. A každá moc dvojitá silnjší jest jedno-

stajné : takéž, když jej pijímáme i v svátosti, a k tomu du-

chovn, lépe jest, než jen duchovn. Ale ktož, pijma v

svátosti, nepijme duchovn, byl by lepí i v svátosti nepi-

35 jímaje. Chce-li pak kto viece ísti neb slyšeti o tom dra-

hém vezddjšiem chlebu, tam na zad nalezne, kdež sem o té

svaté svátosti mluvil. A zatiem snažné toho druhého chleba

žádajmc oil milého otce, aby nás najprv tak zpósobil, aby

nám nebyl k obtiežení; ale dal jej nám pijímati s takú poctí
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na však ileii, le duchovn, le tlesn v té svátosti, jakž

by nám bylo hodno, abychom vezmúc posilu od toho chleba,

na však den šli blížiece se do královstvie nebeského. Jest

také duchovní chléb slovo božie, o nmž jest psáno, že ne

v jednom chleb jest živ lovk, ale ve všelikém slovu, jež 5

pocházie z úst božích. K tomu chlebu, jakž praví Kristus,

by nám nebyl Hospodin oslavil semen, tociš písma svatého,

byli bychom jako Sodoma a Gomorra. Toho chleba ovšem

také slušie žádati od milého otce, íkúc: y, Chléb náš vezdajší

daj nám dnes skrze své vrné sluhy, jež si ustavil nad svú 10

eledí, aby jí dali v as pšenice mieru," tociš máme prositi,

aby Hospodin, jako vrný otec, dal nám své slovo skrze své

kazatele vrné, dada jim pravý rozum svatého písma, a moc

protiv nepátclóm, a rozšafnosf, kdy by co mluviti mli ; aby

nás tak vedli a posilovali ku pravd, abychom došli toho 15

blahoslavenstvie, o nmž jest ekl Kristus: „Blažení, ktož

slyšie slovo božie a ostiehají jeho." Životu pak tlesnému

jest chleba potebie tlesného, jehož také od milého otce

žádati máme, kúc: „Chléb náš vezdajší daj nám dnes." Neb

by všecka naše práce, všecko dielo bylo daremnie, kdyby 20

nebeský otec nedal na n svého svatého požehnánie; i kak

by rostlo obilé, kdyby Buoh jeho dobrým poesím neoprá-

val? aniž by veJ mohl aneb uml dlati lovk, byf to Bo-

hem jemu nebylo dáno. Protož mýléf se ti, ješto iekají:

„Cof by mi Buoh dal, bych se toho nedopracoval?" Pravdaj', .js

že chce lomu Bóh, abychom pracijíc, mli od nho chléb

svój; protož jest i kázal prositi ne cizieho chleba, ale

svého. Tenf pak nejie svého chleba, ktož vylichví, vylslí,

vyklamá, vypochlebuje proti pravd, ukradne, vyde, aneb

když ho nkterú stranu nezaslúží; neb ti všichni jedie chléb 30

cizí proliv rozkázání syna božieho, jenž nám jest ne cizieho

chleba pikázal žádali, ale našeho. K tomuf praví svatý Pa-

vel: „Ktož nedlá, také nejez." A však nkteí, a ned-
lají rukama tlesných vcí, ale pracijí u modlilvách, v uení
i v jiných vcech duchovních; a druzí pósobiec lidi, súdiec 35

je, bránice jich svtským bhem: tif všichni svój chléb jedie,

nebf inie vc polcbnú a jsú v svaté cierkvi užitení. Vcz-

dajšieho také chleba tlu máme žádati. Ale ten nežádá

chleba vezdajšieho, kterýž bez poteby ztráviti chce jednoho
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dne, na nímž by mohl mieti došli ku poteb za nkolik

dní: jakož mnozí blázni v svátky nub o masopust propí,

probllic lak mnoho, že v dlné dny nebudu moci tolik s

pravdu dobyli; i piinic proto k svému dobrému emeslu

5 neb dielu nejedné lsti nebo kivdy. Móžem také chlebem

vsicku potebu tlesnu rozumti, jakož ieká sekye tesa:

„Toj' mój chléb;" a každý tomu emeslu, jímž se krmí s

vru a obierá podlé svého stavu. Protož každý bez hiecha

móž toho žádati a prositi na Bože, což móž bez hiecha

'» mieti. Ale hlédaj každý, pro žádá: pro úžitek-li tch,

o nichž jest povinen podlé svého stavu pracovati; i-li pro

svú hrdosf neb rozkoš, neb pro lakomstvo? Ktožf nad svój

stav eho žádá na Bože, tenf neznamená, žej' Kristus kázal

prositi za vezdajší chléb, tociš za tu potebu, jiež mu jest

•6 jeho stavu potebic na všaký den. A tak móž bez hiecha

král nkterdy úmyslem dobrým žádati krajiny nkteré pro

pokoj svých; a vládyka rovný snad ostatek té vsi, jiež má

stranu nkterú, aneb cos bud takového: a jakž by nad svój

stav žádal a prosil za svtskú vc, bylo by zle. A tak jest

2<' Šalomún prosil ducha svatého nauením, ka: „Hospodine!

sbožie velikého a chudoby nedávaj mi; ale daj toliku po-

tebu, jíž bych živ byl, abych v sboží pýchaje tebe neza-

pomenul, a chudobu nebyl pinucen tak, ež bych krásti rausil."

Protož máme Boha také prositi za naši potebu tlesnu : ale

55 však ne bezpémn za toto neb toto; neb bychom se tiem

snad mohli oklamati. Jakož sem slýchal, že jeden král po-

hanský byl uprosil na svých boziech, že, ehož ,se jen do-

tekl, to vše ozlatlo, až od hladu umel, nemoha jiesti zlata

;

neb jakž se dotekl ústy krm které, tak ozlatla. Protož ku:
30 ne ovšem bezpémn slušie prositi za svtské vci ; neb

mníme nkdy, by bylo dobré nco jmieti, ano by nebylo

dobré. Ale pomniec, že sme prosili, aby v nás byla jeho

svatá vuole. rcem: „Chléb náš vezdajší daj nám dnes, to-

ciš potebu podlé našeho stavu, jiež bychom se podlé tvé

35 vole dopracovali, aby správn byla naše.** A znamenit die

„dnes," jako by ekl: doniž jsme na tomto svt; abychom,

na každý den vždy berúc a vždy prosiec, nemnli, bychom

sebú mCIi; ale pomnli a znali to, že vše, což máme, od

Boha máme.
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Pátá prosba jest u pátei nauením syna božieho, když

diemy: „Odpus nám naše dluhy." Mnohoj' dluhu našeho;

protož pilnéj* nám prositi teba, aby nám byl odpušlien. Cof

se zdá? Buoh nás stvoil, abychom inili jeho vóli; což kdy

jinak uiníme, dluhu sme nezaplatili. A nad to, když sme s

zahynuli hieciiem a v smr upadli, on za ny umel, vykúpil

nás, a liem ny ješt u vtší dluh zavázal k sobe^ a protož

dlužni jsme jej milovati se všie duše, se všie síly, se všie

moci, se všie pamti, a ješté nad to, než móžem. A proto,

když prosíme, aby nám odpustil dluhy, Iebaj' toho žádati lo

srdcem celým, ale však s rozumem. Neb ne tolioj' nám žá-

dati, abychom jeho nebyli dlužni milovati; ale toho, coj' nad

naši moc dluhu, aby lo odpustil, a což móžem, abychom vždy

popláccli pokáním svatým. Ved Buoh jest tak spravedlný,

jako i milosrdný: ktož žádá nepodobného protiv jeho spra- i5

vedlnosti. nemni, l)yf ho chtél v lom uslyšeli. Nenie podo-

bné, mohúc a majíc ím poplatiti, i prosili všemu odpuštnie,

a niehož nepoplatili. A toj' také velm6 nepodobné, když kto

tiem úmyslem heší, ka: „Buohf jest milostivý, odpustit mi;"

neb jako by se ten posmieval Bohu, a protož toho hiecha ne 20

tak snadné Buoh odpustí, jako když se kto bez rozmysla

dopustí eho. A protož nenie teba hešili na boží milost";

neb i pilné se stehúc hiechov, však se jich pro naši ne-

stalenosf ncustežem. A také, plafme pokáním i skutky do-

brými dluhy, jakž mohúc, ješté všeho nezaplatíme; vždy je- 25

st nemálo ostáném, pro nž nám jest teba snažn prosili,

kúc: „Odpusf nám naše dluhy." Atak ne ten dluh mieniec,

ješto jsme dlužni jej milovati; ale mieniec dluhy obmeškánie

a za viny naše, jichž sme se dopustili. Neb donidž jsme na

tomto svt, ve mnohých vcech pochybujem, tak že, jakož ao

svatý Jan die, diemy-li, bychom hiecha nejmli, sami sebú

klamáme a pravdy v nás nenie; neb kdy se koli odvrátíme

svú žádostí od vtšieho dobrého k menšiemu, od stvoitele

k stvoení, inhed sme v hiech upadU, mén neb viece, po-

dlé žádosti našie. Ajednú-li ty vci nás podržie od Boha do- 35

brú chvíli, a neku, zavedu protiv Bohu, ješto by obakž

nebyly, kdyby nebyly zpsobem božím : a však protiv jeho

zpósobu chtiec v nich inieli libost", zacházieme; pro nž jsme

ovšem vice dlužni Bohu, než staiti móžem. Ale v tom
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jest ukázal svi velikú dobrotu nebeský otec, žej' nám kázal

sebe prositi za to, aby nám odpustil dluhy, jichž množ-

stvie nem(')žem zaplatiti: nekázalf by prositi, kdyf by nechtl

odpustili.

» Ale však, že všudy s jeho milosrdenstvím laké jde

pravda, loj' ukázal, když jest piiinil k té prosb páté, aby-

chom to mli vždy na pamti : -Jako my odpúšlieme svým

dlužníkem." Neb ludiež ve clení svatého Malúšc praví

:

-Xebudete-li vy odpiišlti svjín dlužníkm, ani otec nebeský

í^ odpustí vám." Hlédaj, kakf nnlétiui otci nebeskému jest libo,

abychom my dielky jeho v dobré milosti spolu byli, jeden

druhému odpúšljíc za viny lec kakés. Neb jako by ekl:

„Když se rozpomenete, že jste mnoho dlužni, i zavinním i

obmeškáním, kak by rádi, abych vám odpustil, takéžf jest mn
15 libo, aby jeden druhému odpustil

;
protož jakož vy odpúštiele,

takéž já odpustím," A v tom jest ukázal svú spravedlnost',

již má vždy s svým milosrdenstvím. Neb kakž koli v svétn

milosrdenství jiných šest proseb, ješlo u palei prosíme, jako

darmo chce dáti, abychom prosili: ale léto darmo nechce

*» dáti, aby nám odpustil naše dluhy; chce, abychom as a tiem

jemu poplalili, aby, jakož chcem, aby on nám odpustil, takéž

my svým bližním odpúšlli. A pakli kto pje pater jinak,

než jest Buoh pikázal, zlef cíin', necht v jednot kesan-
ské býti; aneb, nechtl-li by pátee pli, aby svým dluž-

25 níkóm neb hnvníkóm neodpustil, co jiného, noT: sám se od-

suzije, aby nebyl syn neb dcera nebeského otce? Protož

každý kesran, kterýž chce mieti dlel s nebeskými ddici

v život vném od Boha otce , má býti hotov, aby svým

dlužníkem neb jiným protivníkem odpustil: nechce-li déve
30 pro vlší odplatu, ale as po když uzí, žej' jim žel , že sú

protiv jemu uinili ; aneb když by rádi jemu zaplatili, by

mli cím, a ukáží to. jelikž mohu. Ale ne jako nkteí
odpúšljí svým hnvníkóm, kúc: „Jáf jemu odpúštiem; ale

ty, Hospodine, jemu neodpúštj!"' Ktožf komu práv odpustí,

35 i Bohaf za prosí, nejmaje libosti v tom, a by se jemu zle

stalo. Praví svatý Ji; : Zlatoústý: „Odpustíme-li my déve, než

nás budu prosili hnvníci naši, také nám Buoh déve odpustí,

než jeho prositi budem; pakli, jeliž nás budu prositi, odpu-

stíme, také Buoh, když ho budem prositi, odpustí. Ale bu-
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dú-li nás prositi, a z srdce, neklamajíc, a chtiec rádi odložiti

neb zaplatiti, by mli dím, a my neodpustíme: takéf nám Buoh

neodpustí, a jeho i prosili budem." A tak jsme Bohu mnoho

dlužni, že by zle naše véc byla, kdyby on nám neodpustil.

A jist, jakžf jest i sám Kristus ekl, neodpustit nám, když s

my neodpustíme; jakožf jest v jiném tení ku podobenství

toho povdl povsf : že jeden byl svému pánu mnoho dlu-

žen; a když jej pán kázal jieti pro ten dluh, prosil pána,

ka: „É pohovj mi, všef rád zaplaci." A pán slitovav se

nad ním, vše jemu odpustil. A on pak uzev jednoho svého lO

tovaiše, ješto jemu byl také dlužen, ale velím mén, nežli

on svému pánu, poal jeho pieliš nuziti pro ten dluh ; a

když ho prosil takéž, jakoj' on byl prosil za svój dluh pána

svého, nic se nad ním neslitoval; až to i dojide pána jeho.

A pán pozova ho ped se, i die jemu: „Zlý sluho! veškenf ib

sem dluh odpustil, žes mne prosil; zdalis ty nejml téhož

svému tovaiši uiniti?" I kázal jej pán dáti u vzenie katóm,

až by i poslední ort zaplatil. A protož odpúštjme, cof se

nám dje kivdy, jakož chcem, aby nám bylo odpuštieno.

Šestáj' prosba: „A neuvo nás u pokušenie;" a sed- ao

má: „Ale zbav ny ode zlého." Praví svatý Jakub: že Buoh

nenie zlých pokušitel; ale každý má pokušenie od své žá-

dosti, jíž se táhne od Boha, tociš aneb žádáním kochánie

v svtských libostech, aneb v hnvu a ukrutnosti své mysli.

Protož tak mi se zdá, že by tehdy nás Buoh uvedl u poku- 25

šenie, když by dada prospch v sboží svtském : ve cli, v zdra-

ví, v síle, v kráse, neb v emž kolivk takovém ; aneb i v du-

chovniem dobrém: v rozumu hlubokém, v pokoe, v utrpení,

náboženství, neb v emž koli; aneb když by pepustil na

lovka prolivenstvie která, odejma jemu ty libé vci, i 30

zóslavil jej bez vláštie pomoci. A protož znajíc své huben-

stvie, ež bychom bez nho inhed padli v hiech, prosili máme,

aby nás neuvodil u pokušenie, tociš : „Nebeský ote ! nedávaj

nám toho prospšenstvie, ani na ny pepúštj toho proliven-

stvie, když by nás chtl bez své pomoci zóslavili ; ale zbav 35

ny ode zlého hiechu, vyproste a vyveda nás z nesnadného

rozbroje, le u protivenství, le u prospšenství tohoto svta,

af bychom zlým hiechem nedošli zlracenie zlého." Aneb
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pak túfo prosbu scdnii žádáme, jako znajíc se, že my ne-

vieme druhdy, coj' nám zlé nebo dobré, mniec asto, ještoj'

nám zlé, by lo bylo dobré; a ještoj' dobré, by to zlé bylo:

aby milý otec zbavil nás, což koli on vio, žej' nám zlé.

Amen jest slovo židovské a znamenává velikú žádosf,

aby se to vše cele naplnilo, jehož sme prosili. V nmž nás

všech ra uslyšeti, Hospodine!



Knížky druhé.

o trojicch slaviech: pnnenském, vdovském a nianžel-

, ském.

Skonav knížky prvé o tch tech obecných vcech,

jichž jest každému tak poiebie, kteréhož jest koli stavu,

cž nemóž bez nich spasen býti, tyto knížky druhé sem vám

napsal o istot Irojieho stavu , z nichž v nkterém mosí

býti každý, ktož chce s Bohem v jeho království pebývati. 5

Neb to msto nebeské, ten sbožnie svatý nový Jerusalem,

jest tak ziezené a peisté, že nic nevejde do nho vky
vkóm neistého; jakož svatý Jan pokládá v knihách zevenie

tajného. A kak-li tam nióž vníti co neziezeného, ano andl

upadl od onud, necht býti podlé božieho spoiezenie? kudyž 10

pak móž tam, jenž potupuje pikázánie božie a jeho zpósob

pro své žádosti neistu voli? Neb jakož Buoh jest ve všem i-

stý a poádný, tak všeliké neistoty a nepoadu nemiluje. A
ktož ruší božie ustavenie a jeho poad, ten jest ukázal, že ne-

miluje Boha; a bez milosti nelze jest k Bohu, jakoj' déve 15

mluveno o tom. I spoiedil jest milý Buoh a ustavil zde na

svt troj ád istoty : jeden najduostojnjší panenské, druhý

mén duostojný istoty vdovské, a tetí, a najmenšieho duo-

slojenslvie, a však proto jest duostojný, to jest poad manžel-

ské istoty. Protož, ktož jest v stavu panenské istoty, le 20

jinoch, le panna, správn jeho má chovati, až by aneb v nm
v umyslií ostati, kletém pijda; aneb dal jemu Buoh tova-

iše k manželstvu, kohož ráí. Neb jedinú je kto ztratí krom
manželstva, by sto let živ byl, v jest dlužen želeti toho, a

v k témuž nemóž pijíli duostojenství. Ale prolo móž, nevstú- 25

pí-li u manželstvo, býti v istot: jako ve vdovské, ješloj' vt-
šieho duostojenstvie, než manželská; a té opt chovati slušie

aneb v, aneb až do manželstva. A též i manželé; jakž o

tom dále každým povd nco, ješto se k jich slavóm hodí.
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O pannách, jesto chtie za mnž.

že panenský stav jest najduostojnjšie istoty, a že

se jest v nm narodil každý, a nemóž jeho ztratili i žAúný

bez povolenie, chci o nem najprv pomluviti, zdali by kto,

srozuinje jeho veliké duostojnosti, ostal pi nm; a pakli

5 dále nechce, ale dochoval jeho až do manželstva. I roz-

umjí a vizi v panenském stavu panny dvoje : jedny, ješto

pro milosf boží vc chtie ostati pannami; druhé, ješto chtie

za muž. A ty druhé ješt jsú dvoje : neb jedny z úmysla

sprostného, jsiic v poslušenství svých starost, držie panenstvie,

10 prosiec Boha, aby jim dal podlé své vole stav manželský

držeti, cákajíc, když jich starosty dadie je k manželstvu,

neumyslivše až do smrti pannami býti pro milosf boží; neb

snad nemají tch píin, aby umly bezpen chovati panen-

stvie svého, ani snad toho nauenie; neb, jakož tenie praví:

15 „Ne všichni mohu panenstvie pochytiti, ale jen ti, kterým

jest dáno od Boha.*^ Ale ty panny, ješto mysle za muž,

kakž kolivk nebudu bez odplaty, že sú své panenstvie scho-

valy podlé božieho pikázánie, manželstva cákajíc bohobojn:

však zemrú-li, pannami jsúc, nebudu té svrchované odplaty

'JO jmieti s tmi pannami, ješto sú, z úmysla zalíbivše Bohu své

panenstvie, ne do své síly, ale do božie pomoci ufajíce, až

do smrti sdržely je a zachovaly.

Jsú pak druhé helmbrechtné panny, ovšem svtské, ješto

dráže vážie veselé tohoto svta, a viece žádají zdejšic chvály,

25 než královstvie nebeského. Jistá jest vc, že ty panny je-

likož k Bohu jsú psotnjšie, nežli ženy, ješto již své muže

mají; neb žena jen toho hledá, kakby se slíbila svému muži:

ale takové panny všem se žádají slíbiti, tož jen k tlesnému

oku. Darmof sob tušie ty panny ticm panenstvím, aneb

30 af kto pocldebuje jim, i tuší jim zlým: lepší jest pokorná

žena, než hrdá panna. Kteráž kolivk panna svým panenstvím

protiv Bohu slúží svtu, jistf od Boha zaslúží pomsty. Ano

svatý Jakub praví: „Klož chce býti pietel tohoto svta, ten

bude nepietel boží." Ve, pijdef ten den, že nade všemi

35 stane pomsta, ktož vší myslí milují svt: kakž pak takové
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panny chtie ujíti božielio sudu, válejíc smíech sprostnjšími,

tak pannami, jako panici, aneb manžely sprostými ; a z pra-

vého úmysla, kohož mohúc, k smilné táhnúc neistot, a ne

skutkem, ale przniec jich mysli i samy své, žádajíc se všem

slíbiti, a samy se sob líbiec v své marnosti aneb snad v zlosti? s

Spiešef jest zlosf, nežli marnost taková vc, vždy chtieti nad

jiné chválu jmieli v kráse, v lepot, v dvorstvu, v skociech,

v ruše i v emž kolivk takovém. Hlédaj, nenie-lif zlosf,

téžm vše snažcnstvie své obrátiti na to, nedá mladí blázni

ekli: „Tof jsú praví tovaišie!" Takovéf panenstvo k ni- lo

emuž nenie, než k pomst boží. A však, když by taková

panna déve, než by zbyla panenstva svého, rozmysléc se,

Bohu panenstvo zalíbila, želejíc tch svých nestateností,

mohla by dojíti duostojenstvie panenského, jehož ani man-

želka, ani vdova móž dojíti: když by s múdrými pannami 15

cákajíc vného choti, jmajíc lampad, vzala také i oleje a

rozežhla jej k ozdob vné, tociš majíc closf panenskú

jako lampad, i vzala milost" k Bohu, jako oleje, jíž by plá-

políc svietila rozlinými skutky dobrými k píkladu jiným.

Pakli by i u manželstvo vslúpiti chtla taková panna, však <io

by mla tch svých obyejóv pokáním polepšiti se zpovdí.

Cožf kolivk tuta pravi tmto trojím pannám, téžf i panici

sob mají rozumti; nebf i jich panenstvie vše jedno jest

duostojenstvie, jako i onch.

85

v

eho se mají stieci, ktož chtie v manželstvo.

I ku tm obojím pannám, kteréž chtie za muž, le jsú

i panici, a razi jim to, a jim jest milá pravda božie, aby 30

se ist jinoch své choti choval od všelikého smilstva, tak

dobe, jako ona jemu. Neb jest to božie pikázánie, aby i

žádný krom manželstva s žádnu se nesmšoval tlesným

skutkem. A také jest podobné, jakož jinoch nechtl by rád,

by ta panna stav panenský prostúpila, klcrúž on má pojieti, 35

aby také sám svého panenstvie neztracoval. Však jest muž

silnji než žena; a když jest žen svój stav veliká hanba

krom manželstva prostúpiti, nicf ped Bohem nenie menší

hiech muži. A protož podobné jest, ist chovati se tak
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muži jako žen k manželstvu, a pokáním se k nmu pipra-

vili; nebf jest svátosf manželstvo. Nebf to bývá, že kteíž

své vole viece žádají v manželstv, než vole božie a zp(')-

sobu jeho, asto jim Bóii dá tžšie pokánie, nežli by jim

5 papež sml dáti se vší svú knéží. Neb ímž lovk heší,

tiem má trpti. A protož, ktož jest hešil, kak nemúde

s ženami poihrávajc, aneb pieliš žádaje se pro tlesnu li-

bost oženiti, asto jemu Buoh dá takú ženu, na níž dosti

tžké bude pokánie jmieti: snad zlobivú, nemúdrú, klevetnú,

10 neposlušnú a s jinými rozlin zlými obyeji, že, kdež sej'

pielišné nadál rozkoši, tu bude asto pielišná lopo. A
snadf to miení svatý Jan Zlatoústý, ješto die: „Ktož má zlú

ženu, rozumj tomu, žef odplatu svého prohešenie nese." A
protož s bázní boží slušie manželstva žádati, prosiec od Boha

15 dobrého tovaiše. Neb jest psáno: „Duom a sbožie pichá-

zie od otcóv; ale žena múdrá zvlášt od Boha." Cožf sem

tuto mužóm mluvil, právf se též na panny neb na vdovy

chýlí, ješto pieliš kvapn v tlesné žádosti žádají mužóv,

hlediec na n bezpémn, a vždy mysle o nich, vždy o nich

20 mluvie, vždy se jim stroje, ruchem, skoky, žádajíc se jim

slíbiti smiln. Protož asto, když mní nkterá, by mla do-

bré bydlo mieti s mužem, nalit se jí nahodí snad kostká,

opilec, cizoložník, mrhák, aneb jiných nkterých zlých oby-

ejóv. A protož, ktož chtie v manželstvo, mají to dobe
25 obmysliti, že tak brzo potká je lopot jako rozkoš; a žej'

nikakž nelze se jim do života rozlúiti. Protož riekají, když

se chléb neudá: „Chlébt se snie a pivot sevypie: ale bda,

komužf se žena neudá!" A když jest nelze zbýti manželstva;

kdy zamysléc, dobré se jest na manželskú práci rozmysliti,

.30 aby lovk neekl: „Nevdl sem, by to tak bylo!" když ho

potká, a trpl tiem pokornjie. I slušie se piln stieci s obú

stranu, ktož chtie v manželstvo, všech tch píin, z nichž

by svár a nemilosf mohla býti mezi mužem a ženu v man-

želstv, aneb duši nebezpeenstvie, jehož by potom nebylo

35 snadno popraviti; a zvlášt pti:

Najprvé slušie se stieci tovaiše k manželstvu neboho-

bojného. Protož slušie se ptáti po lidech pokorných a po-

estných, múdrých a bohobojných, jichž by diet k manžel-

stvu pojal. Nebf to bývá, kteréhož starší pietelé jsú oby-
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eje, po lémž asto i mlazší táhnu. Mnohokrát v svatém

písmé Bóh zapoviedal svým, aby nkterého rodu nepojímali;

a když sú toho nesdržcii, zle se jim zvedlo. A toj' byla

jedna píina obecné potopy, že synové z rodu Setova po-

jímali dcery z prokletého rodu Kainova, vidúc, že byly krá- r,

sné, i postúpili po jich smilstvé, až Buoh i potopil ves svt.

Právf jest též ješt i dnes: mnozí pojm dcery hrdých lidí, ne-

bohobojn^ch, lakomých, smilných neb obžerných, zpravovaóv,

i zuic se od nich témuž. Múdrý Šalomiin však postúpil po

obyejích svých žen proliv Bohu, i ztratil proto boží mi- m

losf. A jakožf jest muži teba ženy bohobojné, lakéž jest

teba žen, al)y muže nebohobojného nepojímala. Ale však

jest jedno ncmiidré bohobojenslvie, a lépe jest bláznovslvie

ékafi tomu, když jest v manželství: ješto mají za veliký

hiech, spolu se utšiti; i dopuslie se horšieho, že ukrutni '^^

sob budu; aneb dopustí se snad muž z toho cizoložstva,

když jemu žena v tom nebude chtieli ochotna býti. Tmf
by slušalo ncvstiípati v stav manželský, aby se vystieci

mohli tch tlesných poskvrn. Neb to dobe vd, zkusiv

toho, že snáze jest tch poskvrn prázdnu býti, ješto peká- -"

zejí istoto panenské aneb vdoví, jsúc v panenském stavu

nebo ve vdovském, než jsúc v manželství, býti bez poskvrn

lakových, jakož by slušalo manželskú istotu zachovali. Pro-

tož ne takf nemúde boliobojného muže, neb ženy muži

hledati velím : ktožf jdo v manželstvo, tenf andlského ži- 25

vota nemyslí vésii.

Druhé jest potebné, ktož chtie k manželstvu, aby každý

sob hledal rovn, aby nerovnost" nebyla píina jich kra-

molu a nemilosli. Jest-li mladý, slez se starého ; a urozený

hledaj urozeného; neb nejedno zlé pocházie z té nesvorné- 3"

sti, když se spolu velme nerovní sennu'i. Pojme-li starý

mladého, vždy se vzstýchá, zda-li ho snad mladý nemiluje;

a tak, boje se za lo sám, plné k nmu milosti nemá; neb

kdež jest zlé domnnie, tu nemóž býti plná milost'. A takej'

to, že se ndadých vášn starým nerady líbie, a starých 35

mladým
;

jakoj' byl ktos ekl, a pravú pravdu : „Když bch
inlad, staí mi se nclíbchu ; a již jsem stár, opt mi se

nelíbie mladí." A by mladú ženu starý muž nemrzal, že by

snad tak dobrá byla; ale klamóv zlých lidí nebude prázdna,
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ano se zle piinilúvají škodným klaniein, kúc: „' i kak máš

muže starého, anf se k niemuž nehodí, a ly se s ním ne-

móžeš shieti!" Atak zh' lidé, svú voli pasúc, i piesni o nich

zpievati budu, ano jich rl poniiká k tomu, cht zkaziti do-

ó brú ženu, ješto by se nedomyslila toho k mysli pipustiti,

aby se z toho roztúžila. A mladému muži s starú ženu

práv jest též; anof djí nejednú jemu, klamajíc jím: „Tof

tvá péknika! tof tvá matka!" Pakli bude jeden dti jmieti

a druhý nic, opt z toho hotov kramol, a najviec v obec-

10 ných lidech. By onen pál jeho dietti, tento neví; a tento

mní, by druhý ped ním kradl pro své dti. A protož pro

vše, ktož chtie v manželstvo, hodné jest rovného hledati

tovaiše; neb pro tu nesvornost mnoho se zlého piházie:

tu cáry, tu cizoložstvo, ústavný kramol, a druhdy vražda,

15 až sám na se nkdy lovk smrti vzprosí: a druhdy se roze-

jdu leckaks, i duši i sbožie ztratí ec.

Tetie slušie se slieci, aby se nesala spolu déve,

než sob vyjdeta z rodu, aneb jsta-li v pívuzenství. Na

tvrtém kolenu nemají se pojímati; ale jakž s které strany

20 pátého dojde, lak mohu. A tm kolenem móžeš srozumti

v onom devu tam naped, ještof jest napsáno. Toho deva

kmen jest otec neb máti; neb móž ísli rod po leckterém

jich. A prvnie vtvie, na nmž jsú pacholíkové i dieviky,

jsú sob vlastní dti toho otce neb té matee, af slovií

'J5 polúbratie nkdy neb polúsestie ; a to jsú koleno prvé. Na

druhém vtví jsú tch vlastních dti, ješto jsú sob strýeny,

neb ujeny, neb letny vlastní; a to jsú sob na koleni

druhém. A na tetiem vtví jsú onch vlastních z prvého

kolene vnúcata, a jsú sob bratie neb sestry z strýcenat

ao neb z tclnat, neb z tch ujcených bratí, a na koleni te-

tiem. Pak na tvrtém vtví jsú tch bratí a sestr z strý-

cenat a z letnat, aneb z ujenat dti, a onch prvních

vlastních z prvého kolene prjvnúata, a jsú sob na tvrtém

koleni : a ti sebe nemohu manželsky pojímati, jakož vidíš, žef

J5 i žádný jeden druhému nedává ruky aneb prstena. Ale

onino na pátém vtví jsú onch prvních vlastních prapravnú-

ata; ti jsú již kolene pátého došli, a mohu se spolu pojímati,

aneb s kterýmiž chtie s onoho vtvie dolejšieho: s tvrtého-li,

neb s tetieho, neb s druhého, teba-li, by to mohlo býti pro

5
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slarosf jednch a mlatlosf (Iruhých, i s prvého koleno, jakož

vidíš, anof sobe ruce dávají neb prsteny li obrazci. Pak po

koenu, ktož chce, móž znamenali, kak od osmi stran kaž-

dého rodina pocházie; neb každý má tyi praddy, a toli-

kéž prabab. A jakož i žádný z svého rodu nemá pojieti, 5

donidž nevyj(h» z tvrtého kolene: takéž i toho nemóž po-

jieti, klož by s jeho rodiem, donidž by z tvrtého kolene

nevyšel, mel tlesný skutek, a by i krom manželstva stal se.

I žádný také sv(; kmotry nemá pojieti; ani ty dcti, kteréž kto

kslí, mohu jeho dtí pojímali, ani on sám. A téžf jest kmo- ic

trovstvo na bimování. A komuž jeden manžel bude kmotrem,

když jsta již spolu, ttížf jest kmolrovstvo i druhému. Také

se jest loho slieci, aby i žá<iný nepojímal toho, ktož by

nebyl svoboden, že by snad s kým slib ml, jenž manžel-

stvo iní, a len byl ješt živ; aneb kdyby byl svcen sv- '"•

cením druhým, aneb byl v zákon stvrzen: neb ti všichni

mají se rozvésti, móž-li lo býti nan dolíeno. Pakli by kto

kterú pojal, neb která kter«'ho, ještoj' istotu vdovskú drželi

zalíbil, a i krom zákona, neb panenskú, zle by inil; pakli

by to uinil vda, simtedln by hešil. I jiných vcí jest w
viece, ješto manželství pekážejí, ale nejsú lak obecné. A
protož slušie se piln pláli, klož so ženili chlie nebo vdá-

ti, aby se u pravd pojíti mohli; neb asto pojmúc se,

vzvdie, že spolu nemohu byli podlé práva; a však toho

nemohúc dovésti, mosejí spolu byli, a ne ovšem dobe. -'

tvrté, klož manželstvo piijímají, mají se slieci, aby

asóv, k modlilvám a ku pokání kostelem ustavených, se

nesvalbili. A to jest Iroj as do roka ustavil kostel, krom
jiných vigiljí a sobot, aby v nich svateb nebývalo: prvý as
jest Ol devietníka až do pnWoda : druhý od kížové nedle ^"

až do svaté trojice; a lielí od adventu až do svieek. A
nemliž by tehdy knžie svateb pehledali podlé práva, bez

velme pilné poleby pro nkaké obecné dobré, jako knieža-

tóm neb velikým pánóm. ješlo pro obecný pokoj se ženie,

kakž kolivk snadnjie loho dobývají lidíí nežli slušie. A ^-^

protož, aby se tch vcí mohl každý lépe slieci, jest páté,

ješlo piln slušie slieci se toho, klož chlie k manželstvu,

to jest: aby se tajn spolu nesnímala, ale zevn, staršic

prálely szovic, vzeptajíc se na tylo na všechny vci, kteréž
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jsú piokazny inanžolslvu. Neb tch vsecli vcí mají starší,

kteíž vládnu mlazšími, býti pilni, což by rozumli, žcj' pie-

kaza k manželstvu, aby toho vystiehali mlazšie, a pipra-

vili, aby rovní se snli u manželstvo.

O manželské nesnadnosti.

Také pannám tm, ac i chtie za muž, nemohu toho

«» zamleli, ještoj' mluvil svatý Pavel. Neb a jest nemienil pi-

kazovati, aby panny nechodily za muž, jakž to sám svdí,

a váak praví: „Razi jim," tociš jako vrný pietel, „aby tak

ostaly. A zdáf mi se," praví, „žef mám ten dar z milosti

božie," tociš žef v tom mohu dobru radu dáti. „Však,"

15 praví, „bh tohoto svta skoro mine; již by slušalo, ktož to-

hoto svta užívají, aby mysli k nmu nepikládali, lak jako

by jeho neužívali; a ktož mají ženy, aby tak byli, jako by

jich nejmli." Nemieníf svatý Pavel, aby, ktož má ženu. zdr-

žal se od nie tlesným skutkem; nebf jest také ekl, že muž

20 nenie všie vcí mocen svého tla, ale mocnaj' i žena, když

chce žádati jeho; a takéž žena nenie mocna tla svého, aby

tociš, když chtiec, muže k sob ncpipúšfala, ale muž jest

mocen také jeho. Ale miení, žehy to slušalo, aby, ktož mají

ženy, neb ženy, kteréž mají muže, kakž kolivk z dluhu má
25 jeden druhému skutku tlesného povoliti, všakž své tlesné

libosti neml by velme k tomu pikládati ; neb skuoro mine

ta lahódka, a poskvrnu jakúž takúž nelze jest by neostavila

v mysli. Neb všie vcí rozum poddá se v tom tlesném skutku

tlesenství, ješto v žádném inu jiném toho neuiní. Ale žej' ne-

30 snadno, majíc žádosti tlesné libosf pirozcnú ped sel)ú, mysli

k ní nepikládati, práv jako v smole rozplulé miešejíc mkú, i

nezlepiti se jí; protož svaly Pavel, znamcnav to. praví viece:

„Chtl bych, by tak všichni byli," tociš neženiec se, ..jakož

jsem já." I praví k tomu slovu svatý Augustin: ,.0 Pavle!

35 chtl by, aby svt zhynul!" Pak mezi jimi eí odpoviedá,

ka: „A snad by již doplnil se ten poet, by všichni lidé

byli spaseni, kteíž sú po všem svtu v ta doba byli." Ta-

kéž i dnes, ješto se sob zdají múdí, když se udá s nimi

býti, rádi tieží kakús hrdostí: ,.Lépe-li by bylo. aby všichni
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byli v paiicnskeiii slavii , když jesl duoslojný, jakž ly chvá-

líš?' K lomu jim lak odpoviedám : že nelépe; ale lak jest

lépe, jakoj" Buoli pežije], aby, klož chce kterému, v ten

vstúpil ; aby, jakož jest dobré ziedlno proliv zlému, takéž

viece dobní bylo ziedlno protiv méno dobrému. A však r.

každému by lépe bylo, klož by duoslojne držal panenstvie.

nežli by duoslojne vdovstvie neb manželslvie držal. Anoj"

lépe, žej' i zlato, i stiebro, i železo na svt; avšak dráže

zlato váží, než železo nebo stiebro: takéžf jesl tuto. A
jakož svatý Jan Zlatoústý praví: „Najprv bylo potebie, aby ni

se lid rozplodil ; byloj' eeno : Rostle a plodte se ; a již se

lépe Bohu líbí a i malý poet svatých, nežli by mnoho bylo

lidu obecného." Již jesl eeno : chtl-Ii by klo pro krá-

lovstvie nebeské istotu tla pochytili, aby pochytil. Již jest

Kristus, byv na svatb, vida, že se vína nedostává, obrátil '"i

vodu u víno, a v lepšie, nežlij' mohlo na svatb býti, tociš

istotu manželstva, ukázav zej' dobrá, promnil v istotu pa-

nenstvie: nepikazuje jie, ale ponúkaje k ni; jakož jest i

svatého Jana apoštola, an chtl u manželstvo, pozval u pa-

nenstvie. Neb jakož svatý Pavel ukazuje, ka: „Panna my- w
sIí, kak by se líbila Bohu a byla svatá tlem i duchem; ale

klož má ženu, snažen jesl toho, což slušic k svtu, a kak

by se slíbil žen, a jest rozdvojen svým srdcem." A téžf jest

i žena vdaná. A dobie praví: „jest rozdvojen srdcem;" neb s

jedné strany rád by hledal Boha, s druhé strany rozliná práce 25

svta tohoto jej polykuje, již nmsi nesli pro ženu a pro dti,

jakož píslušie k touni stavu; a prolož má srdce rozdvojené v

milosti. A kdež se dvojí naše inilosF, tu neinóž nikdž mieli

tak silné své moci. A protož slav panenský, že móž svii milost

lépe k Bohu pozdvihnuli, jest duoslujnjší nežli jiný. Neb stav mi

manželský jen ob tu stranu má k spasení áku, s kteréž jesl

svú milost pozdvihl kBohu; a nebude-li vtšie milosti mieti

k Bohu, než k svtu, zahynulf by. A jist to vizi, že pro

rozliný rozbroj a píhody tohoto svta iinioho manželóv

ochabují, tú stránku ndlosli, jíž jsú dlužui, táhnuti k Bohu. 35

Protož vidíme to, že mnoho jesl svatých panen, ješlo jich

den slaví kostel znamenit; a také vdov svalých nkolik

vieine: ale manželóv málo svtíme; neb nesnad dojdu toho

svrchovánie pro rozdvojenie té milosti, jiež a jednu stranu
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táhnu k Bohu, a však druh Ipic na zemi. A kakž kolívk

svatý Pavel praví: „Panna, pojme-li muže, neheší;" však jest

inhed piinil, i'ka: „a však práci a lopof télcsnú bude jmieli."

Obmysl, ktož chce, malá -li a jedna-li práce a lopof v man-

5 želslv bývá? co protivenslvie pi hospodáství a nesnadnosti

pijde a od eledi, to již minúc. Co pak, když sob muž
s ženu neshovieta aneb sobe omrzneta? kak pak všic vcí
ve všem, ješto slušie, nesnad sobe uhovieta, toj' vidli. Neb

velme iedko by jeden chtl témuž, ješto druhý; velme iedko

lu by oba snažn hledala Boha ; velme iedko oba snažná jsla

hospodáslvie: bude-li muž hospodárný, ale ženaf nebude

tbavá; pakli by žena poadu ráda, ale mužf nebude tbavý.

a ješt snad bude pekážeti. Co v domu móž býti vtšíc

nechuf každému muži, kterémuž jest milosf míla , než žena

15 smutná zlobivým skutkem? co žen dobré vtšie mize, než

muž ukrutný aneb nevrný? ím se kto viece kde z práva

nadje milosti, a nenalezne, tiem z toho má vtší tííhu. Ob-
mysl, ktož chce, nenie-lif pravda, že manželé lopof a tož

nemalú trpie? jakož jest ekl svatý Pavel. Zdali to také neni
20 núze a zvlášt ženám, tak tžce nositi dti, a s lak bolestí

poroditi, a ješt potom nkolik nedl býti v strasti? a s takú

prací a nesnadn odchovali, asto pravým snem nemohúc pro

n usnuti, nejednú ze sna pes noc vschopiti se, asto ko-

lébky z ruku nevypustiti, pláe mnoho slyšeti od nich? Pakli

20 která sama nechová diette svého, nejednaf ji nesnadnosf

proto od dojek potká; a nkdy se jie nedostane, lak ež vždy

má lopotí dosti lak veliké, že by, jsúc v kláštee, velim snáze

na jitní vstala. A odchovajíc lak nesnadn, klo je vie, kak

se poluie na smysle? kto je vie, bude-li s nimi býti v mi-
jo losti i-li v nemilosli, když dorost? Pakli které nemocno

bude, hrozná núze; aneb když z manžel na jednoho Buoh
pepustí nemoc dlúhú. A prolož mýléf se ty panny neb ji-

nochové, ješto mniec se mdlými, a nco k Bohu milosti jmajíc,

i vslúpie v slav manželský, jako by jej snáze snesli než

36 panenský aneb vdoví, nerozmysléc se, co práce a lopotí

pidrží se toho stavu: ano nelze bez pomoci božie, práv
jako vdovieho neb panenského, a ješt mi se zdá nesnáze:

neb i sám se, i ženu, i dti mosí lovk pemoci v dobrém.
a z toho veliké iisilé: ješto v panenství, když sám se pe-
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iiióž, vše jesl pemohl. Nechcif tiem manželstva ohyzdili,

jako by zlé bylo, žef vypravuji nkterá jeho nesnadenslvic;

ale chlel bych, aby lidé srozumli, že, a se zdá práce,

zdrželi se, jsúc v tle, od skutku tlesného pannám neb

vdovám, však i v manželstvu nadejdú práci, a snad tžší, &

aneb nkolik jich miesto jedné. A protož svobodn ku s

svatým Pavlem: žef ne proto manželské práce vypravuji,

abych na vy osidlo vzdl; neb chtl-li by kto, neist živ

jsa, báti se manželské práce, zlef by inil; jakožf sem i

diréveekl: „Neistit nebudu vkrálovstvu božicm;" ale proto i(>

to iním, žef bych vás rád podnietil k tomu stavu, ješto jest

ctný, a ještoj' veliká píina a snadnosf v nm, vším srdcem

ncrozdvojeným hledati Boha, a býti snažnu a ústavnu na

modlitvách. Protož razi tm pannám, kteréž chtie za muž,

aby se na obé rozmyslily: i na práci, jež manžely potykuje, 15

i na duostojenstvie a esf stavu panenského. A nemohú-li

tiem obým své mysli ustanoviti, aby svj život v panenském

stavu až do smrti zachovaly: lépef se jest vdáti, než tak,

myslí kochajíc se v tom tajném smilstv, vždy žediti, a to-

iec myslí. A pakli se rozmysléc která, bude chtieti ostati 20

pannu: nic se proto nerozpakuj, a se jest žedila myslí v

smilstv, neb kochala, mysléc jíti za muž, aneb kak jinak

své panenstvo chtiec pestup iti, a Buoh toho nedopustil, lak

že jest skutkem tlesným na jev panenstvie neztratila, jsúc

již v smysle: protof jest koruny panenské neztratila, kakž U5

kolivk zprznila ji jest a zšeedila, podlé toho, jakž jest piln

v tom své mysli povolovala; ale móž ji ješt pokorným za

to dosti uinním uistiti a tak duostojenstvie panenské jmieti.

Cožf pannám pravi, téžf i jinochem pravi; neb jedno panen-

ské duostojenstvie jest obojích, a ho umjí užívati. ao

O duostejenstvi stavu panenského.

I ku, že se na to také mají rozmysliti, ktož jsú v pa- 35

nenstvi: že stav panenské istoty jest ze všech stavóv naj-

duostojnjší, když kto pro milosf boží netbá tlesné žádosli,

a pemoz ji, brán se skutku tlesnému, až do života s po-

mocí boží umyslil té libosti nepovoliti. Tm svatý Augustin
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praví: „Jist nco veliké \éd mimo jintj budu jmieli v tom

obecném blahoslavenství, jcšlo již, ješt jsúc v tele. mají

nco nelélesného." Svatý Jeroným praví: „V tle jsúc, krom
tla býti živu, nenie život zemský, ale nebeský." A protož

j ještoj' ekl Kristus: ,.Když slovo božie padne v dobrá srdce,

jako siem v dobru roli, jedna dadie úžitka tidceti, druhá

šestdesát, a tetie sto;" to vykládajíc ucenníci, pravie: že

slovo božie, když padne v dobrá srdce lidem z stavu man-

želského, pinese úžitka tidceti; a když budu dobrá srdce

I" lidí ze vdovieho stavu neb vdovcového, v tch šedesát: ale

v panenských srdcích dobrých sto úžitka m()ž pinesli slovo

božie. Neb, jakož sem i déve byl ekl, panenský stav m('»ž

pláti milostí vtší k Bohu, než stav manželský aneb vdoví;

a také stav panenský zvlášt znamenává nebeské bydlo, a

15 zvlášt jest pošel z nebes.

Ale zde na svt hrubí lidé neumli sú poznati toho,

by byl kterého duostojenstvie, jeliž syn boží sstúpil s nebe

a nauil, chce-li kto pro královslvo nebeské sdržeti se v i-
stot, žej' to dobré. Neb jest také ekl: „Blažení istého

.!o srdce, neb oni uzie Boha," tociš velím istjí nežli jiní; a

jeliž jest svú matku vzvolenú, slibem a duostojenslvem první

pannu, jako mistryni, svatým duchem nauiv ji, posadil na

stolici pravé istoty, dobe pokoru ozdobené, všem ku pí-

kladu a k nauení, ktož by jie chtli následovati; a žej' to

'20 stav najduostojnjší, sob matku vzvolil jest islú pannu.

A také proliv lomu nemluví kostel, né jmá za to, že Josef,

pstún jeho, také jest panenské istoty byl. Svatý Jan Ksli-

tel, vtší než prorok, ještoj' ml Krista prstem svtu ukázati,

lakéj' byl v panenském stavu. Svatý Jan Evangelista pro

30 zvláští istotu panenstvie duostojen byl, aby syn boží umic-

ráje poruil jemu svú milú matku, pannu istú, a dal jemu

psáti najhlubšie vci z svatého písma, Svatý Pavel v panen-

ství byl, i dal jemu Buoh vysokým rozumem vcem vyso-

kým uiti lid. Chtl také Kristus prvnieho rytiee po svém

35 vstúpení na nebesa z panenského stavu jmieti, svatého Št-

pána, jemuž jest, an ješt zde, otevev nebe ukázal se; neb

jest byl istého srdce. Také sem kdes etl, a zdá mi se, že

to mluví svatý eho: by tolik panen vnebesiech mlo býti,

jelikož jest rtdv spadlo; a pak obecních jiných lidí, jelikož
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andlóv jest a tch panen svatých, aby ten pád ábelský jen

zvlášt istými pannami byl opraven. Co viece ei k chvále

stavu panenského? než jakož z prorokóv, z apostolóv i z

evandlist, z muenníkóv najznameniljší ktož jsú, byli sú

stavu panenského: takéž z mužského ádu najduostojnjší 5

muž, istý sám syn boží, z najistšic panny ádu ženského

chtl se jest ist naroditi. Také jest Buoh té neistoty,

ješto odjímá panenskú celos, v nebesiech nechtl jmieti;

protož andlé jsú v istot, i svaté duše, kteréž jsú tam;

i po súdném dni, až vezmem tla, jakož jest Kristus ekl, lo

ani se ženiec, ani vdávajíc, budem andlem podobni. Né

v ráji nechtl jest Buoh té neistot, jakož zde panenstvie

odjímá ; neb ješt jsa v panenském stavu Adam, s Evú vy-

šla sta z ráje; a jistáj' to vc, jakož svatý Augustin pokládá,

že by tam byli se plodili lidé ne tak z pieliš bezpémné 15

žádosti neistotu. A protož znám se, že nemohu duostojen-

stvie toho stavu panenského vypravili. A slyšal sem, že

byli svatého ehoe prosili, aby nco napsal k chvále istoty

svaté Marie. An pomysliv o tom, nic viece neekl, než ono

zpievánie, ješto zpievají na hodinách svaté Marie, a ka: 20

„Svaté a neposkvrnné panenstvo ! i kterú mohu chválu vzdáti,

nevd
;
poovadž toho, jehož všecka nebesa nemohu obklí-

iti, podala si nám svým lónem. Požehnána jsi ty mezi ženami,

i požehnaný plod bicha tvého; neb jehož všecka nebesa

nemohu obklíiti, podala si nám svým lónem!" 55

Když stav manželský nebo vdoví musí truchleti, želeje

svého porušenie a své kehkosti: ten jediný panenský stav

zvlášt móž sladkú myslí svého Boha milovati, dkuje jemu,

žej' zbavil jej i vystiehl té neistoty v šeredné tlesné žá-

dosti. Komuj' viece dáno, jest-li múdrý, jist má viece vd- 30

en býti. A ím se kto viece zde rozchutná v té isté mi-

losti k Bohu, jeho dary v sob znamenávaje, tiem i v ne-

besiech vtší radosf a duostojenstvie bude jmieti. Protož

písmo obecnic praví, a jménem svatý Jan, jenž jest vidl v

tom tajném zevení, když jest Buoh zevil jemu rozliné vci 35

v zemi i v nebi, že panny jdú za beránkem, kamž koli on

jde, a zpicvajíc tak pesladce kakús divn rozkošnú piese,

jiež i žádný jiný zpievati nemóž, ani jí móž rozumti než

ony samy. O kaká chvála a kaká esf, býti v takém lovaiství,
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a lak sladce, tak výborné zpievali piesni! Ó kak by slušelo,

ktož by smysl jme), chovali toho duoslojenstvic! a norku pro

tak uialú lilxjslku, jež mnohými horkostmi jest otrušena; ale

pro všichnu rozkoš, což jie móž tento svét micti, neslušalo by

á ho ztracovati, ale, a by i s prací to mosilo býti, piln jeho

ostéhati. Pakli mne tiežeš, kakáj' to piese? jáf o ní mluvili

neumiem, anif já jí rozumjí. Kdyžf jí svatý Petr, v nebe-

siech jsa, nerozumie, co mne tiežeš? cof já, zde na zemi

jsa, o té piesni tak výborné mluviti mohu?
'" A když istota panenská jest tak drahý poklad, tiebaf

jie jest chovati snažné. Neb zlý ábel pro svú závisf rád by

každému spakostil v ní, jakž moha i jakž umje, vší chytrostí

i podštíváním hledaje toho, kak by koho mohl jie zbavili;

neb vie ábel, že jediná stálosf odplatu vezme ve všech

15 vcech, a ovšem v panenství. Jedinú je ztratíš, v jeho

nebudeš jmieti: ani kstem, ani pokáním, nikakž panenslvic

ztraceného nenavrátíš. Protož rt vždy láká, vždy podncije,

kak by koho svedl; nemdž-lif zevného smilstva poskysti

komu, ale v manželství jeho podá, viece manželstvo na mysli

20 oblahod, nežli i jest. Pakli tmi sliby nemóž komu v jeho

panenství uškodili, ale hrozitif pone, straše na mysli, jako

by ekl: „I snadné-li jest, tak dlúho bojovati, až do ži-

vota? vždy se své žádosti protivili, tžkáf jest vc ! Dotud

se brániti budeš, až se nkdy i oklamáš!" Ale jist nenie

25 to tak; jistáj' to vc tomu, ktož jest zkusil toho, že, ktož

v Bdh ufaje, chutn sob úmysl/ v istot býti, snáze jemu

bude, než donidž pemietá myslí, a nevda, co uin. Neb

to pemietánie najvtší lovku podnf iní; a jakž všie vcí
od toho pustí, inhed jemu bude snáze. A nad to má se

.30 každý tch vcí stieci, s nimiž istota bezpena nenie. O
tchf potom nco poviem.

Kterým inem jest hodné zalíbiti panenstvie.

35

Vám pak, ješto ste své mysli ješt neustanovili, s jedné

strany lekajíc se manželské práce a lopotí, a s druhé strany

pirozená Hbosf tiehne vás k nmu, muší ješt poraditi. I

ku: viele-li, coj' báz? Báz jest poátek múdrosti. Když
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se kto bojí protivného, jest znamenie nékaké dobré ; ale však

iicozdobí-li milosf bázni, sainabáz statená k svrchování ncmóž

býti. Takéž vám praví : když uiniete znamenati, žej' veliká práce

a lopof rozliná v manželském stavu, a bojíte se jie, poátek

jest a pj-íina nkaká ku panenskému stavu; ale nebudc-li 5

vám zvlášt mílo pro duostojenstvie panenského stavu a pro

Buoh býti pannami, nebylof by na bázni dosti. Dobré jest a

veliká pomoc ku panenství, jakož sem ekl, báti se manželské

práce, a umli se na ni rozmysliti ; neb a by polom potkala

práce, když by již kto umyslil, pustiti od manželstvic, éci 10

by mohl na mysli sob, že by i v manželství neskryl se

práce a snad téžšie. Ale však nebylo-lif by mílo zvlášt

pro Bóh, od Boha odplaty žádajíc, býti v panenském duo-

stojenslví; byložf by tžko. Neb každá práce, komuž nenie

pro nco míla, jest tžká : jediné jest milosf, ještof všelikii ts

práci oblehije. Pakli se vám zdá, že již máte obé: i práce

manželské se bojíte, aby vám z pamti Boha nelúila, i

milosf máte k stavu panenskému, žej' snáze v nm slúžiti

Bohu, a pro odplatu zvláští panenské istoty; a neviete pro

rozliné píhody, coj' uiniti : tak-li, v tom úmyslu býti chtiec, 20

v v panenství ostati, a nezalíbiec jeho, i-lij' lépe zalíbiti?

k tomu vám chci takto éci: které by vážil dráže sob
od pietele: by-lif dával z svého sadu ovoce všechno na

každé léto, na len úmysl, steskne-li se jemu, af by mohl

potom nedávati; i-li byf inhed dal sad vešken, aby jej es

v ml sob? Téžežf jest tuto: což kto umyslí, móž ten

úmysl promniti ; ale jakžf slíbí, tak by ten slib perušil s

hiechem. Ponúká písmo, ka : „Slibujte Bohu sliby ;" ale

piinilo jest: „a splnijte.* Poovadž ty sliby držeti slušie, ješto

sob lidé mezi sebú slibují jeden druhému: ovšem slušie držeti 30

ty sliby, ješto Bohu slibujeme; a najviec istotu panenskú nebo

vdoví, když slíbíme, držeti máme. Neb a který slib jiný

pro nkterú vc starosty kostelnic mohu v jiné prom-
niti : ale slib istoty v nive jiné nepromnie ; neb nena-

lézají i žádné jiné vci, ješto by tak byla vzácná Bohu, jako 35

istota panenská aneb vdovie. A k tomu jest také slíbiti

dobro, a najviec tomu, ktož miluje Boha. Neb když zalíbí,

pomn na to, že jest dlužen, slíbiv, by ml za to i život

dáli, sdrží slib s pomocí boží, a ostane v v istot, a všie
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vcí pusté to s mysli, i nebude nic na to tbát; ješlo by

nezalíb, myslí loce, viece se dráždil, a tak by spiešc k ne-

istoto povolil sob, ka : „Však sem neslíbil, nejsem dlužen."

Protož to vše, což sem ekl, tuto znamenajíc piln, i

5 dobré jest, i zlé zalíbiti : neustavinému lovku jest zlé,

nesplní-li; neb, jakož sem ekl, když jest zlé lúditi lidmi

kivými sliby, boršief jest lúditi Bohem; ale dobrým lidem

a ustaviným velme jest dobrá vc takový slib, a jest zvláštie

vc služby božie. A protož dobré jest pancnskú istotu vá-

itt žiti draze každému, a chovati jie piln, a jest klo i neslí-

bil jie v držeti, ani myslí ostali v ní, zdali by potom se

rozmyslil : a lépe jest, ktož umyslil jest sob ostati pi ní,

kakž kolivk mohl by ten úmysl promniti: ale zalíbiti jest

najlepšie vc. A všakž pro rozliný rozbroj lovie mysli

13 nerazi brzo toho slibu zalibovati a kvapn; ale najprv zna-

menajíc své obyeje. Neb jsú mnozí obyeji, s nimiž nelze

na dlúze istot býti, aneb velme nesnadno, tak pannám, jako

vdovám. Ano když do kláštera vejde panna, má do roka

rozmysl; i vlasy uežíc, ješt móž ven do stvrzenie. Pro-

io tož, kteráž panna myslí sob, že chce istotu svú svému

Bohu zachovati; než všie vcí slíbí, dobré jí jest od kvasóv

s lidmi svtskými astých pustiti, od tancóv ovšem, od pí-

mluvek dvorských s kakýmis klásky, od žádosti rúcha pieliš

krojem lepým, od klizenie pilného svých vlasóv : né uež
!i5 je, a znamenaj do sebe, chce-li toho svtského obyejev

netbati, tehdy zaHb chutn, do božie ufajíc pomoci; když

toto pemóžeš, také s pomocí boží, chceš-li, móžeš i istotu

svú zachovati. Ale jakž chceš tancovati, v ruše choditi kro-

jem lepým, piln mysl pi*iložéc k tomu, a vlasóvf se nechce

ao ustihnuti, aneb ustihnúc, opt je chceš odchovati, a dvor-

ských pímluvek a kláskóv neostaneš, a vzhlédánie kakéhož

po oku, a kakés piezni zvláštie a ochotenstvie s výtenými

lidmi svtskými: nikakéžf nerazi istoty panenské zalíbiti;

neb nesnadno s tiem móž istota trati na dlúze, aniž by

35 ve ta istota byla vzácná Bohu, kteráž by pro nebyla

zvlášt.
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eho se slnsie stieci pannám, ješto nechtie za muž,

a co jmají do sebe jmieti.

Tm panuáin také, ješto sú umyslily, aneb již slíbily

Bohu svú istotu, jako choti duoslojnému, zachovati s po-

mocí jeho, nkaké napomenulie, mladým potirebné, také jest

bylo hodiio napsati tuto, zdali by se kto nebývalý v tom

mohl nemu hodnému sob nauiti, aneb vystieci nehod- 5

ného. I zdá mi se užitená vc tm pannám: najprv, aby

s múdostí a v pokoe panenskú istotu vážily draho, a mílo

jim bylo pannami býti, rozmýšlejíc se na duostojenslvie toho

stavu, a majíc z nho k veliké odplat áku; neb tiem snáze

sdržie všelikú práci a tesknosf, což je potká, le chudobu, lo

le kterúž koli potupu tohoto svta od pi'átel neb od kohož

koli, když obmysle svií odplatu. Slušie se jim také rozpo-

mínati, a je kdy která práce potká, že by i v manželslv

práci rozlinú, a tžší velim mosily nésti; a protož u práci

v rozpai rozmýšlévajte se na manželskú nesnadnosf, a na 15

panenské duostojenslvie ; a také na lo, že mnoho mladých pa-

nen, i v síle již, i také starých, urozených, jako svatá Ka-

teina, svatá Margareta, svatá Neliše, i jiných téžm bez

pota, tak panenský stav milovaly, že prou pohrzely králi,

kniežaty, vladai i vší jich ctí, než by ho zbyly, a mnoho uo

muk petrply a najposled i smrf ukrutnú.

Druhé vám razi, aby i v tom áblu nepovolily, by zlým

myšlením nkakým smilným chtly zprzniti své panenstvo.

Když chcete panenstvie zachovati do života, pro by pak

nebyly pilný, aby je nezprznné zchovaly? Jistéf jest: ímf jest 25

viece zprznno zlým myšlením, tiemf jest Bohu nevzácnjšé.

i také lžšé zachovati. A prolož, že tomu obému mnohé

vci pekážejí, as a pateru znamenitú povd tuto, a jiných

po tchto móžte se samy domyslili. I jest prvý nepietel a

veliký panenské istoty astý obyej ženám s mužmi a mu- 30

žóm s ženami. Praví svatý Jeroným : „Vidli ženu jest zlé,

neb jest podnéf; a slyšeti ji jest hóe, neb liem ábel jako

jed vpustí; a dotknuti se jie jest najhoršie, neb jest pravé

zkaženie istoty." Svatý Augustin také toho potvrzije, píše
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k jednomu biskupu, aby se sliiehl s ženami asléhu obyeje,

rka: „Af jsú i svaté panny, však s nimi nemnobo bývaj.

ímf jsú nábo/nr-jšio, tiemf spiešc neopatrné zajde žádosf;

neb pod dobrébo obliejem tají se žádosf smilné neistoty.

5 Vr mi, žcf sem došel toho, že sú se ti oklamovali, do

niehž sem tak velme ufal, jako do Ambrože neb Jeronýma.'-

Svatý Ambrož také praví: „Duehovnie panny aneb všechny

rovné za jedno miluj, anebo pak o všech netbaj. Ani mj
nadji, žes se sdržal v istot až do této doby, když nejsi

III Samsona silnjší, ani svtjší Davida, ani múdejší Šalo-

múna. A poovadž téch každého pemohla jest smilná žá-

dosf: i kto bude bezpe, astý obyej s ženami maje?" A

svatý Keho praví také: že smilná žádosf i železnii mysl

okrocije. A prolož hodné jest pannám kázati se oniem sy-

i3 nem Davidovým, ještoj' vlastní sestru byl podávil, ostav

s ní sám.

Druhý neprietel panenské istoty jest túlánie po krajích

cizích, po uliciech neb po domiech, af pravdu íku, i po od-

pusteiech. Vecf takf jest Buoh mocen dáti odpustky tomu,

20 ješto, ne z potupy, nechodí po nich pi-es svt, ale pro n-
kakií vc jest na jednom miest a snažn žádá jich, v skrú-

šení a v náboženství doma sed, jako biskup aneb papež

tomu, klož tamto pi-ijde aneb tamto. Bývá to nkdy, že n-
kto sbicraje jahody, neb eše višn, jmaje jich již nco v

na úborku, uzí jich nkolik na nkteré nesnadné vtvi, aneb

na píkré skále: cht jich dosieci, brzo ty rospe, ještoj' ml
dréve. Takéžf asto bývá: chtiec odpustky vytúlati, druhdy

rospú snad hotové. Mnohof se píiházic zlého z túlánie toho,

anoj' psáno, že dci Jakuba patriarchy bylaj' pro to túlánie

30 podávena; a mnoho zlého se skrz to stalo. A cožf jest

psáno, vše jest pro naše psáno naucnie.

Tetí neprietel istoty panenské : tovaistvie s tmi,

jimž istota jest laciná ; a protiv tomu veliká k zachování

istoty pomoc, s tmi býti, ješto milují istotu vrn ; neb

^5 jich napomínáním a píkladem móž snáze ji sdržeti, ktož se

pidrží takových lidí. Ano žaltá praví: „S svatým svat bu-

deš, a s pevráceným pevrácen budeš." Takej' ekl Seneka

:

„Bud tiem vesel, když se zlým nelíbíš, a za velikú chválu

važ to sob, af oni zle o tob mluvie," tociš kúc mezi
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scbú: „Nenio lovaHšiiý; jest kakýs sám svcij;" aneh Ižíc na

t kivdu. Lépef jest, pravi, od nich nenávisf inieli, než

býti v jih lovaislví Praví Izidoriis: „Biideš-li dobrého

lovaistvie následovník, budeš následovník i jich šlechetnosti."

Lidští obyeji práv jsú jako slunení poprslek: skrze kte- *

réž projde stklo, toho barvu na se vozme. Takéž lidé: s

kýmž mievají obyej, toho vášn pijímají.

tvrtý nepietel istoty jest: rozkoš v jedení, v pití,

v léhání neb v posteli krásné, v nožíkách nebo lžikách

okovaných, v pateíkách, v mšékách, v epecích; neb ni

ehtieti rozkošné mieli líko, ruce mkce, pkné vlásky, a v emž
kolivk takovém hledati rozkoši, ješto nenie k poteb pilné.

A pátý nepietel jest prázdíi ; toho se také pannám

slušie slieci, ale aneb dobrým myšlením, aneb pomluvu úži-

tenú, aneb dielem nkakýin, aneb prací kteráž koli. Neb i^

panny, a svých dlí nemají, však nkleré bývají lajným

božím zpósobem dlužný o nkon) práci jmieti i tlesnu; a

ty mohu vše též znamenati, ješlo sem lam dole mluvil tm
vdovám, ješto mají o nkom péi jmieti. Aneb modlitvami

mají vždy býti neprázdný, když posile sebe podlé svého 20

tlesného pirozenie pokrmem a spaním, kteréž nemají, kým
by se staraly, pracijíc o nm. Neb prázdnému rt najprv

podá leckakýchs myšlení ncstatených
;

potom pak rozejže

žádost a zavede k zlénui, až nkdy lovk i povolí. Pro-

tož tchto pt vcí pilné sej' slieci, jako panenské istoty 'ir,

nepátel. Neb kdežf kolivk která z nich bude pi kom, af
všie vcí v kom istoty zboili nebude moci, všakf nenechá,

byf jie což tož nepoprznila.

Tetic vám mzi: když vám jest nul stav panenský, a

sleželc se, aby jeho zlým myšlením nezprznily, aby ješt 30

na tom nemly dosti; ale iiledajte toho snažn, aby inilosf

vaše k Bohu z té istoty jako z svllého lampadu plápolala

dobrými skutky a šlechetnostmi rozlinými. Neb kolikž bu-

.dete jmieti šlechetností, tolik jako drahých kamenóv budete

jmieli v svých korunách. A mohlažf by perlová koruna tak 3:,

ovšem málo a iedoc mieti perly, že by velme byla nepo-

eslna. Protož chytrý dábel, když nemóž koho odvésti pa-

nenstvie ani sliby, ani hrózú, pokusíf se, zdali by jemu mohl

který pírok dáti. aby panenstvo, dobrými skutky neozdo-
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bcné, iievziicno bylo ; i podá mysli, ka : „Však jste svaté pro

své panenstvo, málo málo líiechóv; nemjte pée, snadno

móžte II Boha hýli!'' Chylrýf jest dábel : tuf jest teba pi

sob byli a pomnieli, že i žádný z nás neni dobrý, ktuž

í by nechtl býti lepší. Ve nezete na to, co sle zlého ne-

uinily; ale nato palte, coj' dobrého, ješto vy nemáte do sebe

toho. Pakli vidíte do sebe které dobré skutky, lomu roz-

umjte, žef jest vám to Bohem dáno pravým darem, aby vy

z toho odplatu jinly; neb lakéž, neuinily-li ste nieho zlého.

« « tof jest také darem božím a jeho vystežením : neb nepe-

zel na vy tžšieho pokušenie, než ste snésti mohly. Ve i

jednohof nenie híMccha, kterýž móž jedna uinili, kdyby toho

Buoh neostiehl a neodvedl, byf druhá téhož nemohla uiniti.

Ale nkdy Buoh nedá píiny k lomu; nkdy dá sílu, že se

ij móž lovk tomu obrániti; nkdy pak mrzek a nelib uiní

hiech: všef jsú to darovf' jeho. A takéž k dobrým skutkem

dá píinu, a pomož, dada sílu uinili, a vlé milosf. že bude

chlieti lovk initi dobe.

tvrté vám razi, ale máf to býti u prostedce, najprv.

^í> i najposledy, klož koli clilie s\ú istotu až do smrti nezprz-

nnú dochovati; paklij' byla poprznna, ale aby ji tiem oi-

stily, aby mohly piuú odplatu vzieli panenského duoslojen-

stvic, to jest : aby v pravé pokoe úslavnú modlitvu mly k

Bohu. Neb i jeden istoty nezachová, než komuž Buoh dá.

•i"> A také, klož hledá, nalézá; klož prosí, uprosí druhdy; ktož

tlue, dotud Hue, až jemu nkdy i otevru. Protož mále

žádati pomoci božie, prosíce, modléc se, aby Buoh dal do-

konati, coj' s vámi poal; a jest-li ro dábclskú lstí, neb

vlastní svú kehkostí poprznno, aby on to ráil svii milo-

3« stí uistili. O pokoi"e pak praví svatý Augustin : že neto-

lik slušie chváliti paiienstvie ; ale také napouuná ty panny,

aby svého pancnstvie nelolik tlesiui hrdostí, ale i duchovní

nezprznily, tociš draho se vážiec, hrdajíc vdovami neb

manžely, ješto snad, a v menší istot, duostojenslvem mají

ij mysl istší, aneb jiných viece šlechetností, nežli ony. Ano

svatý Augustin opt praví: „Klo toho nevie, žej' lepší po-

korná ženaj než hrdá panna?" Pokoraf jest krumfest a pravý

pstún všech šlechetností. Hrdý nemóž poslušen býti, nebí

mní, byf sám najlép smyslel; a což koli protivensfvie potká
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hrdého, vsej' jemu trpli nesnadno. Prolož se hrdí brzo i

rozhnvají, neb se velme draho vážie. Ale pokorný snadné

sdrží protivenstvie, i kivdu pelrpí snadno; neb sebe ne-

váží draho. A prolož a jest duostojná šlechetnosf panen-

stvie, však jest pokora potebnjší. Ale kdež obé spolu se 5

sbée v jednom, jenž má vrúcí milosf k Bohu, i pokoru i

panenstvie: á kak ovšem jest to smiešenie krásné a vonné,

a ze všech drahých vcí najvýbornjšie ! I mluví o tom

krásn svatý Bernart, chvále to, že sej' v matce boží pokora

s panens tvím smiesila byla, vykládaje to ctenie svatého Luky lo

o zvstování matky božie, na to slovo, ješto die : „Poslán jest

andl Gabriel ku pann, usnúbené muži, jemuž jm bieše

.Josef," ka: „Kteráj' to panna, ješto by byla pozdravena od

andla, tak pokorná, že by byla usniibena za tesae ? krá-

sné smiešenie panenstvie a pokory ! anif se zdaj, by se is

málo líbila ta duše Bohu, v nížto pokora vzácno iMní pa-

nenstvie, a panenstvie ozdobuje pokoru. Ale kteréf se pak

zdá, že duostojná jest pocti? ta, v nížto pokory povyšije

thotné bicha obtieženie, a syna porozonie zdstavuje pa-

nenstvie. Slyšiž pannu, slyšiž pokornú. Nemóžeš-li pokory 20

panenstvie, následuj pokory panenské. Duostojná šlechetnosf

panenstvie; ale potebnjšie pokora. Panenstvic rad; ale

pokoruf pikazuji. Ku panenství l zovu; ale ku pokoe

nut. O panenstvíf dji : „Ktož móž pochopili, pochop ;" ale

o pokoe : „Nebude-Ii kto jako malý tento, nevejde do krá- íí5

lovstvie nebeského." Panenstvief cht odplatiti; ale pokoru

jako dluh cht od tebe jmieti. A tak móžeš bez panenstvie

spasen býti: bez pokory nemóžeš. Móžf se líbiti Bohu po-

kora, kteráž panenstvie želé ztraceného; ale bez pokory

ani panenstvie svaté Marie bylo by se líbilo. Na kom, praví, ao

odpoine duch mój? jediné na pokojném a pokorném. Na

pokorném, praví, ne na panenství istém. A protož by

Maria nebyla pokorná, nebyl by na ní odpoinul duch svatý;

a byl-li by neodpocinul, nebyl by obliežil : kakž by pak

bez nho z nho poala? A tak jest zevno, že, aby duchem 3.5

svatým poala, loj' uinila pokora, jakož ona sama svdí,
kúcradjše: „Vezel Buoh na pokoru služebnice své," než by

ekla „na panenstvie." A se jest líbila z panenstvie; však

jest z pokory poala. I jest fo jisté, že, aby se slíbilo panenstvie,
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f oj' pokora uinila. Což tJies pak ly, panno pyšný? lotiš, le jsi

muž, le žena v panenství. Maria panenslvic tak nevážéc, po-

chvalije sebe svú pokoru: a ly netbaje pokory své, líieš se

svým panenstvím. Onaj' ekla : ,,Vezel Buob na pokoru slu-

5 žebnice své." Ktcráj' lak panna svatá, panna skrovná, panna

nábožná? a zda jsi ty v panenství istší než ona ? zdali ná-

božnt!Jší? i-li tvój panenský stud duostojnjší svaté Marie i-

stoty, aby ty bez pokory mohla se slíbili z panenstvie svého,

ještoj' ona nemohla z svého? atak íms poestnjší z vláštieho

10 daru istoty, tiem sobe vetší kivdu iníš, že jejie života

okrasu poškvrniješ namiešením pýchy. Jist, lépef by bylo

pannu nebyli, než z panenstvie pyšnú býlí. Ne všichni mají

panenstvie : a velme iedcí s panenstvím pokoru. Nem(3žeš-

11 svaté Marie panenstvím, snaž se následovati pokoru, a

15 dosti máš na tom. Pakli jsi panna, a v pokoe: ktož koli

jsi, veliký jsi." Pak die potom : „K chvále pannám zvlášt

zpievají, že jdú za beránkem neposkvrnným, kamž koli on

jde." Pak opt potom die: „Ale nemóžeš snad ly, kamž

koli on pojde: jdi za ním as po, kamž kolivk tebe pozove;"

*o to jest : nemóžeš-li vysoké stezky nadjíti panenstvie , as

jeho následuj najbezpeujší cstú, loj' pokoru; s niežto a
sblúdie kteí i ze panen, abych pravdu ekl, také nenásledují

beránka, kamž koli on pojde. Jde za beránkem pokorný

poskvrnný a panna pyšný: ale nikterýž, kamž koli on pojde.

25 Nebo ani poskvrnný móž vstúpiti k istot beránkov, jenž

bez poskvrny jest ; ani pyšný k toho beránka krotké po-

koe sstúpiti žádá, ještoj' netolik, kdy jej stihli, ale laké,

kdy jej i zabíjeli, byl umlkl. A však múdejší cestu vzvolil

následovali jeho v pokoe poskvrnný, nežli v panenství

30 pyšný; neb onoho neistotu jeho, pokorné dosti uinnie

zistí: a tohoto panenstvie poskvrní pýcha. Tu e pilné

jest pannám duchovním s dobrým rozmyslem znamenati, aby

se vždy stiehly pýchy, ale v pravé pokoe slúžily Bohu : neb

ste se ješt nepevezly, ješt i ztratiti by panenstvie mohly

35 i poskvrniti, kdyby Buoh vám nepomáhal. Ale vrný Buoh

ten svých nikdy neostane, doovadž kto sám jeho ostati

nechce pro práci kterú, aneb v dobrém bydle rozbujeje.

Jehož na ny nepepúštj, Hospodine! ale neuvodi násupo-

kušenie. Amen.

6
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O sta^u vdoviem.

Pak stav vdoví neb vdovcovy, a jest menšieho duo-

stojenstvie než panenský, a však jest vtšieho než manželský.

Neb manželský poddal se jest své kehkosti, a má v ní li-

bosf kochánie tlesného; ale vdoví brání se jí. A také

stav vdoví jest pravý píklad a nauenio stavu panenskému. 5

Neb což sú déve nkteí, snad vtší lahodu mniec v man-
želstv, poddali se své kehkosti, a tady ztratili svú istotu:

to již pannám ukazují svým píkladem, nelbajíc na druhé

svatby, že menšie jest manželstva rozkoš, než k nmu žá-

dost". Ale také dobré vdovy neb vdovcové, uzkusivše obého, lo

mohli poraditi pannám k jich stavu nkterých potebných

vcí, i manželem. A tak stav vdoví jest pstún túfo obú

stavil, panenského i manželského. A také vdovy neb vdov-

cové bohobojní, své tlesné žádosti brániece se, a želejíc

devnic istoty potracenie, vodu pra\ý Kající život. Mienímt' 15

stavem vdovským také i ty
,

ješío sú svú istotu i krom
manželstva kak šeredn potratili ; neb i li, pokajíc se, umy-

slé-li sob Bohu na est', an(^l) zalíj»ic-liv se sdrželi od své

žádosti, av ncchtiec ani v manželstvo, mohu dojíti odplaty

vdovské, ještoj' vtší, než manželská. A ímf jest najmen- 20

šieho duostojenstvio stav manželský, o tom sem déve pan-

nám mluvil ; bi, chcetc-li, porozumiele. A však jakož i panna,

takéž vdova, vdá-li se poicdn, liem neheší ; a téžf ku
mužóm, jako ženám. Ale ume-li, a i vdovu jsúc, neumy-

slivši v ostali vdovu pro Buoh, nebude odplaty mieti 25

z svého vdovstvie s tmi vdovami, ješto sú beze lsti se Bohu

v svém vdovství zalíbily. Protož krátce kúc: hodné by bylo

rady svatého Pavla poposlúchati, jenž dic : „Rozvázán*s od

ženy, nchledaj opte ženy.-' A opt die: „Ktož jsú manžel-

stvem nesvázáiii, dobroj' jim, a tak ostanu," tociš v své 30

istot, a i pannami nejsú; neb praví: „Panna a nevdaná

myslí, kak by se Bohu slíbila, a byla istá tlem i duchem."

A protož, jakož sem ekl, hodné bylo by, komuž jest Bóh

mil, a jest zmail pancnskú istotu, as se a vdovské podr-

želi, pokusivše lé lahódky šeredné a neslatcné, aneb man- 35
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želské nesnadnosti. Noh velme iodko, by jeden druhému

nebyl piekazen k služb boží; i bylo by dobré, vyslieci

se opl téhož, anebo vru snad hor.šieho. Nenie-lif horšie,

sám toho hlédaj. Mnozí vdovy pojímají ne z pravé milo-

s sli, ale jich sboží chtiec, kúc: „Umef baba, aneb usleknef

kmet, a já budu mieli sbožie." Tak byly v Uímé ti vdovy,

a nikakž nechtly za muž. A když tázali jedné, pro za

muž nechce? ekla: „1 žádného nevd, kto by mi chtl

radji, než sboží mému." A druhá ekla: „Ještj' mój muž

10 vždy živ v mém srdci; kakž bych dva jmla?" .lest-lif to

z milosti ekla, nebo poctivým studem, žej' se jí to zdálo

nepoestno, i po smrti prvého muže k druhému se piložiti,

jistf jest duostojna chvály; a paklij' snad byl ukrutný, i byl

jí ješt jako živ v srdci, neb nekají: „Zlé se dlúho pomní,-

15 tehdyf jest nebyla nemúdrá, žej" pro malú lahodu nechtla

se vážiti lopoti tžké. A tak naházie se ješt i dnes, že

múdré panie po nesnadných mužích tak ostávají; i mohu

dobe s Davidem éci : „Dobroj' mi, žes mne ponížil, Ho-

spodine ! abych se nauila tvým spravedlnostem;" jako by e-
20 kla : „Dobe mi se stalo, že sem s mužem nesnadenstvie po-

kusila, abych potom, ostanúc vdovu, snažnjie slúžila tob."

Tetie vdova ta proto nechtla za muž, kúc: „Mla sem

muže velmi dobrého; nebyl-li by tak dobrý ten, kteréhož

bych pojala, kak bych ho mohla milovati? a pakli by tak

•i5 dobrý byl, vždy bych se bála, aby opte neumel." Ty vdovy

byly sú pohanky, a nerozumly sii, by ze vdovstvie odplata

duši byla vná; a však se jim nelíbilo vdáti druhé: my

pak kestné, majíc áku k odplat vné z duostojenstvie

vdovieho stavu, a pokusivše, kak sej' v manželství pene-

se snadno obierati tomu, ktož miluje Boha, i netbá na svt,

vidlic, žej' nesnadno svtu slúžiti i Bohu, mohli bychom se

dobe stieci svateb druhých, zdali bychom as a nkteré lo-

poti svtské byli prázdni. Vždy to pomním, kakž kolivk,

když se ženiti chtch, netbal sem na to, ješto sem slýchal

35 ješt za mladu od své báby, jež jest byla pedobrá žena v

poestné sprostnosti, žej' iekala : „Ba, milý Hospodine ! kak

jest to, že mají vdovy odplatu vtší, než manželé? a ím
máme lepšie bydlo a pokojnjšie než v manželství!" Vídáme

to také ped sebú asto, že mnohé vdovy lépe svú vc zpó-



84 Knížky druhé,

sobují, své sbožie neb své dietky, nežli by bylo za jich mu-

žóv zpdsobeno, i dluhóv mužových zbývají. A pakli pojinjí

práce, však s boží pomocí to pemohú, any by i za muži

mosily trpli, co by na n Bóh pepustil. Vídáme také, že

s dobrým statkem jdúc za druhé muže, bývají v hoi, i mužie 5

jim nepomohu: né skrze muže bývají v hoi, a skrze to

druhé vdánie. Kteráž má dietky, tch se jest jako odekla a

s nimi se téžm zavraždila, i toho muže, kteréhož jim ot-

imem pojme ; neb sob vc neádi pejí. Pakli pojme

muže, an má dti a ona druhé, všem hybti, anof kramol, 10

ano lopo, anof závisf i svarové. A kto je vie, neku, by

mohli snažn slúžiti Bohu; ale v té burd vysteliú-li se

také hiechu smrledlnélio ? Též ku mužóm, jako ženám;

vše jest jedno. A tof oité znamenie, že nenio ovšem po-

estná vc druhá svatba: neb ktož se žení druhé, neb 15

vdovu pojme, len vc knzem býti nemóže ; v tom jest ztratil

to duostojenstvie. Ale po první pann móž, chce-li, neb

ješt i za nie, kdyby sob z dobré vóIe povolila oba, chliec

slúžiti Bohu; le by to jinudy ztratil. Byf kostel v druhých

svatbách nerozuml nkaké nepoeslnosti, nikakéž by toho 20

neustavil. A ješt viece bránief práva pod velikú pokutu

knzi, aby nepižchnávali vdovích svateb s lú slavností, ja-

kož by mli panny pižehnávali oldávajíc: ne proto, by bylo

hiech, vdáti se druhé; ale že nenie též znamenie, jakož

manželská svátosf znamenává. A že sem o lom pannám psal 25

déve, zalíbiti-li jest lépe istotu, i nezalíbiti, o lom tuto

mluviti nebudu viece, než s tolik: že nerazí slibovati toho,

což by lovk nenaplnil. Ale slíbí-!i a naplní, uiní dobe,

že slíbí. A donidž která vdova stojí po leckakýchs vcech

svtských, dotudf já jí neluši dobe. Vídal sem to, že všie 30

vcí odkládaly se nkteré za muž jíti, i vlasy sob po muži

uezavše: a když jim bylo mílo k svlu, chovaly sebe roz-

košn, píc a jcdúc jen což lahódku, až sob opt vlasy od-

chovaly, kúc: „Draslie se nám, lezu nám v oi!" až pak

rúcho, a barvy vdovic, ale krojem lepým inily sob; a 35

líbiec se v nm sob, vzhlédajíc na se, tázaly eledi, kúc:

„Dobe-li mi toto slušie?" až se i jiným polom líbiti žádaly

v pínduvách dvorských a v klásciech, a bývajíc v kvasiech,

íiajprv jako bezdky poely tancovati. A lak prvnieho úmysla
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zapomnvše, a snad se nkteré rozmyslivše potom , šly za

muž. Takýmf vdovám, jošto svtských ncstalcnóstek ostati

nechtie, die svatý Pavel: „Chci tomu, aby mladé vdovy šly

za muž a rodily dti, a byly hospodynmi, a i žádné píiny
5 nedaly rtu ke zlému;" tociš vdovy mladých obyejóv, aby

ty za muž šly, a nebyly prázdny a béhudlny dóm ot domu ; ale

za détmi a za hospodárstvem aby své zapomnly nestatenosti

a rozkoši. Neb opt praví svatý Pavel: „Vdova, kteráž jest

v rozkoši, jest umela.** A pro tyf die: „že lépe se jest vdáti

10 než vždy žediti." Ne tak vdáti, jakož nkteí pochlebují vdo-

vám, majíc duchovu postavu a uenie velikého, i zklamávají je

ped Bohem i ped lidmi, kiíc: „Když se nemóžeš sdržeti,

móžeš dobe, jednoho oblíbiec, tajn s ním býti jako s mužem,

zalíbiec se, af tebe z sbožie nevyvedu." Cof otdánie kostelnic

15 nese, vieraf nese. Ubohé bláznice i s svými pochlebníky! i-li

by nemohly, kdyby chtly, rozumti, že to nemóž utajeno býti,

a že mnoho zlého z toho bývá, pokútnieho tociš manželstva ?

Ci-li nebývá, že nkterdy pietelé, porozumjíc, zaženu ono-

ho? A taká vdova, ale ne svatého Pavla, opte dobude

20 jiného; a druhdy nechtiec se pronésti, zatratí svój plod, i

bude smilnicí, i cizoložnicí, i svého plodu vražedlnicí. A a

ím lépe upiemé pravdy poslúchati podlé ustavenie ko-

stelnieho, a stieci se tch lítých vlkóv. af i v oví kdži

chodie? Lepšief jest rada svatého Pavla: „Jdi za muž, chceš-

25 li, nedadúc i jedné píiny zlé do sebe." Jdi v Bože, tociš

u pravd: ktož pravdu iní, nema se krýti, pojdef na javo

k svtlu, jakoj' Kristus ekl; ale ktož zle iní, ten se kryje

svtla. Hiech i hanba, manželskú esf k také necti pro
kolivk pipodobnati.

30 Ale kteráž vdova, a mlada lelmi, chtla by slúžili

svým vdovstvím Bohu, stehúc se svtských nestateností,

téf svatý Pavel nevelí za muž; téf die: že jí jest dobro,

když tak ostane. A jist jest dobro; neb ím poádnjší

mladosf vzdadie Bohu, tiem vtší odplatu budá jmieti, a pe-

35 vnjší píklad dadie pannám k nauení jich istoty, když

mají staré obyeje, jsúc samy mladý. Hlédaj, kak svatý

Lukáš skazuje onu vdovu, ještoj' byla duostojna k úvodu

jíti s svatu královnu a tu poznati spasitele. I chválí ji najprv

tiem, žej' z úmysla byla vdovu, ka : „Ot dávna bylaj' vdovstvie
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zalíbila." Druhé ukazuje kjejie chvále, žej' ješt mlada jsúc,

ostala vdovu, když die : „Sedm let od svého panenstvie byla

jest s mužem." Tietie ukazuje jejie ustavislvo v boží služb,

ka : „Po muži až do osmidcát let ústavn byla, slúžéc Bohu

v chrámu božiem." tvrté ukazuje, žej' rozkoši nehledala, 5

ka : „Pracijíc postem a modlitvami." Tuf já tomu tak rozu-

miem, žej' tiem Bohu slúžila v chrámu, pósobíc ty vci, ješto

k ženám píslušejí, jako rúcho kostelnie opravujíc, donidž

jest byla mlazší; a proto modlitev a postu v svój as nene-

cliajíc. Protož ne všechny vdovy raohú ústavn v kostele 10

býti; aniž všem slušie bývali samiem, donidž jsú mladý. A
kostelf jest všecka obec kesanská: kteráž pro Buoh co

iní potebného kesanské obci, v kostele sliižie Bohu. A
chce-li ráda snažn bez hluku býti na modlilvách, ale zavi

se v svém pokoji, bud tob chrám tvá komórka. Hodnéf 15

jest, nebývati samé rádu i v kostele. A tak navrát se k

devní ei, ješto sem ekl: Slíbí-Ii kto istotu, a naplní,

žej' uinil dobe. Mohu éci, mnoho písma na pomoc maje,

žej' lépe netolik starému, ale také i mladému, slíbiec istotu

panenskú neb vdovskú, zchovati ji, nežli ji zachovati neza- uo

líbiec. Ale jakž zalíbí, neku, vdá-li se skutkem, ale bu-

de-lif se vší myslí chtieti vdáti : již jest v odsúzení, podlé

ei svatého Pavla, jenž die: „Když se rozsmilnie, teprv

zpravie, že pro boží zpósob chtie za muž, majíce odsúzenie,

že sú nesdržely prvnie viery." Takových vdov neústavných 25

velí se slieci svatý Pavel svému mlazšiemu.

O vdovách, ješto jsú dinžny o nkom práci nésti.

30

A pak jemu ukazuje, s kakú vdovu mohl by se obie-

rali bez píslovie, ka: „Ober vdovu, ještof by ncjmla mén
šestidcát let, ještoj' byla jen jednoho muže žena, a jest-lif

to, žej' chudé vinula do svého domu, umývala-li jest nohy

svatým, posluhovala-li jest tm, ješto sú byli v které núzi, as

i jiné skutky dobré inila-lij'." Hlédaj, ím skazujc výbornú

vdovu: viece po skutciech tlesné práce, než po vlášliem

náboženství; jako by ekl: Najprv slušejí skutci dobí, a

potom z skutkóv utšenie v náboženství. Píslušief dobe
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práce vdoviemu stavu. Hlédaj, coj' svalá Alžbta pi ne-

mocných pracovala, a nejsúc licm zvlášt dlužná, a dobe

lieni své vdovstvo ozdobila: co pak, jušto kto dlužen jest

pracovati? neb ne každá vdova neb vdovec mohu toho

5 prázdni býti, by práce tlesné nejmli nésti. Ale zdá mi se,

žej' to naše veliká lenosf a znamcnie zslydlé milosti k bliž-

niemu, i k Bohu snad také, když pro nemilujem bližnieho;

neb tak nám jest tžko svtskú práci nesli pro ty, jimž jsme

dlužni, jakž nám samieui pro svú libost' nejsú míly vci

10 svtské. Déve, donidž sme snad nerozumli tolik, coj' chu \y^

duchovnie, mílo nám bylo pro svú libost' v svtském bhu
pracovati: a již vše nás mrzí, všeho se chcem ochabiti, jakž

svá libosf nepodncije, ano by teprv z té práce i byla od-

plata, ješto by kto nesl ne pro svú libosf v tch vcech
15 svtských, ale pro ty, jimž jest povinen, aby jml o nich

tlesnu péi; a žej' to božie zpósobenie, dobrá jest vc,

ne v tchto svtských vcech útchu jmieli, ale v Bože. A
protož abychom v nm vn mohli mieli utšenie, máme
podlé zpósobu jeho zde nésti tu práci, k níž jsme pivázáni,

80 lec sami sob to volivše, le kterým tajným zpósobem bo-

žím, do toho asu, až bychom i mohli poriedn toho prázdni

býti. Pravíf ve svtitý Pavel: aby vdova své dti odcho-

vala, a tiem se jako oplatila svému otci a matei, ješto

sú ji také byli odchovali, Anoj' i to podobné k tomu, že

ib se má otci i matei lovk as a v svých dtech oplatiti, je-

što die žaltá: „Mieslo otce tociš a matee narodilif sú se

synové." Pakli kto má otce aneb mater, kto toho nevie,

že pro i .žádné náboženslvie, le by byl za jich síly šel

v zákon, nemá jim dáti obmeškánubýti? neb což otci a ma-
30 tery inie dlem dobrélio, donidž sob nemoliú rady dáli,

jist jsú týmž dli jim dlužný. A že nelze se jest ješt

v plné oplatili otci a matei, jakož Aristotiles dovodí toho

;

protož opla se jim as a v svých dtech neb vnúatech; aneb

v jiných dtech otcových neb mateiných, neb v jich vnú-

35 atech, uzíš-li jim potebu toho, anif snad osievše, nemohu

sob rady dáti; odchovaj je, pived je k jich stavu: dtif

jsú neb vnúata otce tvého neb matee; takf by rádi byli

jich dobrému, jako tvému. Protož napl jich vóH, nedaj jim

býti objppsfiáuu, jelikž najdál móžeš; pakli toho neuiníš,
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neoplatilas se otci svému. Protož hlasn volá svatý Pavel,

ka: „Ktož o svých, a najviece o domovitých péi zamešká,

u viee jest odpovdél, a horší jest než nekesan ;" neb to-

íš židé i pohané o svých mají péi. V písm duom asto

rod miení; a tak pHvuzní mohu také dobe sluli domovití, 5

o nichž svatý Pavel velí péi mieti. Pakli kto die: „Však

jest Kristus onomu, ještoj' za ním nechtl jíti, jeliž by po-

hebí svého otce, ekl: Necha mrtví své mrtvé pohe-

bují." Tomu slovu já tak rozumiem: že ten otec nebyl živ

u viee Jesu Kristov a v milosti; a tento syn jeho byl po- 10

al ožívati duchovn. Byl-li by pak ostal s mrtvými, byl by

s nimi ztratil život své duše. Protož jemu i ekl Kristus, aby

šel po nm, a nechal, aby mrtví o svých mrtvých mli péi.

Ješt ve i dnes, než by kto k viee nepišel pro svého

otce neb pro dti, aneb byl pro n v smrledlném hiechu, 15

ml by jich ostati a jíli po Kristu. Neb ten nejde po nm,
ktož die : .,Až této kivdy pomohu otci, neb kterémuž koli

pieteli, nebo léto." Tomu die Kristus : „Poj, neakaj ! nech

af umrlí v svých hiešiech mají péi o svých umrlých."

Ale ktož má otce neb dti, aneb kteréž koli pívuzné na 20

péi, a najviec, když rozumie tomu obecným bhem, žeby

jim zevné bylo z toho nebezpeenstvie, kdyby je z své pée
pustil, necht o nich pracovati , nech jest i proto, aby jemu

nebylo škodno k náboženství: ten by zle inil; jakož o tom

viece sem mluvil tam dolejie, když sem lidi duchovníc pi- 25

rovnal ku prvému kóru andlskému. Proto pak ku obec-

ným bhem, zdali by kto ekl: „Já rozumiem, že Buoh mdž

dobe, jakž chce, jich dobré zpósobiti i krom mne," žeby

to nebyl bh obecný; ale tu by jako divu hledal.

Protož ktož pracije o tch, jimž jest dlužen, dobe 30

iní, kdyžf úmyslem k Bohu tiehne; jdef po Kristu, dobe
iní, že nesahaje vína, nerozlé piva, tociš cht velikú mi-

lost mieti k Bohu, by jie k bližním neochabil. A obákž i

k Bohu nebyla by to poádná milos, nechtieti pro té práce

nésti, již jest on na uložil nkakým tajným svým zpósobem. 35

A ve svatý Petr, pastý vrný božieho stáda, ktož jeho e
chce znamenali, uí: aby lidé z milosti pravé inili sob po-

hodlé v poteb tlesné, i modlitev na as penechajíc; neb

praví: „Milí! bute rozšafní a bdte na modlitvách: ale
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déve všeho majíc mezi sebú ústavnú milosf," jako zajíma-

jíc a oplácejíc se jí mezi sebú
;
„nebf milost pikrývá množ-

stvie hicchóv; pi-jjímajíc jeden druhého do svých domov,"

tociš 11 polbu hospodái'skú, „štdrost sol) ukazujíc bez

5 vrtránie. Každý, jakož jest vzal od Boha dar ten, pósob

k užitku druhým, jako dobí šafái rozliných božích daróv."

Hlédajž, žef praví, aby byli pilni modlitev: ale déve všeho

mli mezi sebú milosf. A kdež jest milosf veliká, vždy iní

veliké skutky, a najviec, když toho vidí potebu tomu, ko-

10 hož miluje. A když jest obecné to všem ekl svatý Petr,

tehdy ovšem ty vdovy, ješto mají z dluhu pirozeného, a

kakús náhodu mieti péi o nkom, nemají se z toho vyní-

mati. Ye má vdova býti, af by jí i jeden ncjmél ím oí
vytýkati; a bylažf by to nepkná vc, pro své náboženstvie

15 dáti svým býti obmeškánu. Ano svatý Pavel žádal déle na

svt býti, než jemu libo, pro užitek svých bližních, vida,

žej' jim byl potebcn; neb jeho žádosf prvá byla, aby roz-

luce se s tlem, i byl s Kristem; a však jest ekl: „Kak by

mi to dobro bylo, však pro užitek lidský chci rád na svt
20 pracovati," .lako by ekl : neb a z prodlenie toho budu

škoden; však vtší chválu z nho vezmu, když pijde as,

abych se v kochal s Kristem. A jinde také die: „Poža-

dovacli, abych vzdálen byl od Krista pro mú brati, ješto

jsú podlé tla mn pívuzni." Ktož by pak pro útchu

25 zdejšieho náboženstvie chtl dáti v obmeškání býti svým

bližním, tenf by svatého Pavla nenásledoval. A pes to ne-

má se i žádný tak všie vcí poddati práci, by se také svým

asem k modlitvám, na pátee, do itostela na boží službu

aneb na kázanie neuprázdnil,

ao Ta pak vdova, jakož uí svatý Pavel, ještoj' práv vdova,

tociš všie vcí jest osiela, nejmajíc dtí ani kohož koli, ješto

by k jejie práci byl pivázán, ta proto nebu Ihostajna; ale

pracij postem a modlitvami ve dne i v noci. A chceš-li í-

sti o tom, cof píslušie k tvému stavu, znamenaj, cof sem

35 psal duchovním lidem.



90 Kníž{(y drahé.

O manželech.

o manželském stavu slušalo by bylo prvé psáti, než o vdov-
ském ; neb z panenského stavu, klož v nm ostati nechce, má
prvé v manželský vstúpiti, nežli vdovský. Ale že z tchto tí

stavóv najmenší duostojenstvie má stav manželský
;

protoE sem
prvé psal o onch dvíí. Neb jest psáno: „Vesel s, jalová, ješto 5

nerodíš dtí;" neb ta viece má dtí, ješto nemá muže, nežli ona

s mužem. Co dtí bude v nebesiech mieti svatý Pavel, i jiní

svtí kazatelé, neb svatá Kateina, s jinými svatými pannami, ješto

sií byli jiným ku píkladu! Avšak proto duostójný jest stav man-
želský a poestný; a znamenit truojí dobrií vc má v sob: i»

najprvé vieru, kteriíž dva manžele jsta dlužná sob; druhé svátost,

neb svalií vc znnmenává, jakož o lom nco poviem, když o svá-

tostech kostelních mluvili budu; fetie má plod, jimž nahrazuje

v poestnosti zde na svt, což na každý as smrt ujímá. V tom

jest také manželstvo stav poestný, že ukazuje, klo jsií sob ta

v rodu aneb v píbuzenství; a tak píze iní mezi lidmi, že uka-

zuje, kto jsií sob v rodu bratie neb sestry; a ti, ješto sú sob
nebyli v rodu, li sob budii šiie, svsti, svakové, nevsty; a

tak i o jiných. A protož, klož chcete v manželský stav, vstupte;

dobrýt jest: jediné vy s tak k nmu pipravte ped svatbu, ja- 20

kožE sem drieve psal tm pannám, ješto chtie za muž. A když

již v nm budete, dobe v nm huiFte opatrní; nebo ne v nei-
stotu zuove vás Buoh , ale abyste ist a svl stavu manžel-

ského užívali, ne v bezpiemné žádosti tlesné, jako ti lidé, ješto

neznají Boha. Nemni i jeden, by vše, což zamyslíš, proto že 25

jsi v manželslv, slušalo páchati s ženií. PoložilE jest Buoh cíl

žádosti tlesné, jakožto i moi, aby z své miery nevycházelo, Ta-

kéž i v manželstv vyjde-li tlesná žádost % cíle, proti božiemu

ustavení, nebylof by také manželslvie istota, ale brž neistota

a šeedstvie. Skutek manželský nikdyt nenie jindy v manželské 30

istot, jediné když by v svój ras byl pro plod, aneb žeby jeden

druhému pro jeho kehkost povolil
;

jakož o lom viece mluviti

budu. A protož ku : klož jest v manželstv, má opaten býti

proto, aby nezšeedil v sob istoty toho stavu duoslojného ; i

také aby ve všem byl opaten, což píslušie k tomu stavu. 35

Kterak zlými manžely rt vládne.

Neb s te v knihách Tobiášových, že jedna šlechetná panna

byla otdána adem za sedm možóv; a kteréhož sú s ní položili, 10

toho ihned rt udávil, až jeliž ostala s osmým, Tiem niíižem zna-

menali, že v manželstvu bývají osmeí lidé, a z tch jsú sedmeí.
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ješlo jimi cit vládne, a moc svú nad nimi ukazuje; ale s osmými

nemá nic initi, aniž jsii pod jeho mocí.

Najprvé tmi írt vládne, ješto nelbají koslelnieho ustave-

nie, by sé tak v manželstvo snéli ped knzem, a v ty asy
5 nezapovdné kostelem, jakož slušie, a jeliž sob z rodu vyjdu

a z príbuzenslvie. Neb když potupují kostel hrdostí, nechtiec držeti

ustavenie jeho, k cfáblut slušejí, ncbudú-liC sé toho káti. Pakli

je kto pestiípil, to snad nevda, by to tak zlé bylo, a že s jest

oženil v zápovcdný as; anebo že s jest dieve spojil s kterú,

10 než jest oddán knzem; aneb s rodiku; aneb s nevstu dieve,

než by došlo kolene pátého; aneb s kmotru; aneb po bimování;

aneb s tomi, kteréž by sám ktil, aneb jeho otec aneb mát: ra-

dím£ jemu, mj o to dobrii radu s múdrými a bohobojnými, a

kaj s toho; nedaj nad sebú rtu vlásfi, a dkuj Bohu, žef jest

15 popál káti s toho.

Druzí jsú, ješto jimi také rt vládne, ješlo pekážejí sob
dobe initi

;
jakož ti inie, ješto jeden druhému brání pokory

poádné, stroje proti jeho mysli hrdosti svtské, a klamaje jeho

sprostností upiemnii; brán almužny skrovné a slušn vstávati na

20 modlitby se ctí, aneb ke mši chodili, anebo na dobrá kázanie;

aneb brán eledi, dietek k dobrému vésti, zapomnvše, že jeden

druhému dán jest ku pomoci, bráti s dnem ote dne skutky do-

brými do královstvie nebeského; i nepomáhá pak, ale pekážie.

A mohlif by s lakoví dobe leknuti toho, ješlo syn božie ekl:

25 „Bda vám, ješto zavieráte nebeské královstvie ! ani vy vejdete,

aniž jiným vníli dále."

Tetí jsií, jichž by rt neád z své moci pustil, ješto jsú

spolu zle živi, sváiec s a nenávidíce sob, jsta-li oba vinna;

jakož, když s tak hryzu a sváie, mnohemf spieše budeta oba

30 kivá, nežli oba práva
;

prolož jesle k svému hoi nejsla bez

hiecha velikého. Pakli jeden vinen, a druhému jest niízi uinil:

který jest druhému viece pezel, tenf vtší odplatu bude jmieti;

a druhýf v hoi bude, klož bez poteby v domu kramol inie.

Neb jsú nkteí, jakž s sbéela, lak dosti sváru; nic nepetrpíta

35 jeden druhému, nikdy s o nic nesmluvila, ale vždy onen sem, a

onen tam, jako onch sedm bludných hvzd, ježto sú s nikdy od

poátku svla v jednom bhu nesrovnaly, .limž, ne hvzdám tm,
ale lidem tak nesvorným, schována jest, jakož svatý Judas praví,

„búe temná na vky."
40 tvrtí Jáhloví manželé to jsú, ješto nedržie manželské viery

sob, ale cizoložie. A mohli by po tom rozom.ti, že jest veliká

vc cizoložstvo : neb pro i žádnu vc nemóž jeden manžel dru-

hého v kesanství zavrí, než jediné pro cizoložstvo. Neb ten

hiech slib viery manželské ruší, a pocházie ze zlého srdce, ne-

45 vrného v slibiech; hrozná jest ohyzda i ped Bohem i ped lidmi,

ktož by s chtli práv rozmysliti, tak pro krátkú a šeradnú la-

hódku ztratiti vieru slíbenu manželu svému ! Ale že jimi rt vládne,
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a oni nechtí býti Bohem od nho vyproštni; protož rta i po-
sliíchají, neb vcn mají jeho býti v pekelném ohni s nevrnými,
a s toho zde nepokají. A jakž koli jest veliká zlost muži ci-

zoložiti : však s nad to žen obtieži tiem, že ona uiní ddice
ne z ddicóv; a tady bude velikým krádežem vinna, když dobu- 5

diíc dtí z cizoložstva, narodie je k ciziemu zbožie, a ebliípie tiem

dli svého pravého muže, když cizoložata budií s nimi dlel mieti.

Pálí jsií, ješto plod tralie, bud to kúziy, nápoji, aneb ímž
kolivk, aby nepoínaly. Pakli zatratie plod již poatý anebo poro-

zený, tiem vtší zlé. lo

Seslí, jimiž rt vládne, jsií li, ješto dietky své zle vedii,

neuiec jich božím cestám, vidiec, ani za mladu zle initi poínají

zlým, nekázaným mluvením; ano s chyte aneb hrd vzelží,

aneb v smilství uslavjí : i smjí se tomu, a nebránie jim toho, né-

brž i sami jich asto k tomu ponúkají. Bojím s za n, že ne- la

jeden, jenž by ml dietky mieti, sob k utšení a k chvále,

s sebú v nebeském královslv, vida v nich nkterá duostojenstvie,

jichž sám v sob nemóž mieli, jako istotu panenskií, v nkte-
rých knžstvo duostojné: to je uzí sob k vnému hoi v od-

sázení, ano to zlé, jemuž s jest zde za mladu v nich smál, roz- 20

mohlo s, i to zlé, což sií od nho vídali, ano s vše nad jeho

zlosf rozmnožilo k jeho hoi. A lak otec neb mát, ješto své

dti zle vedli, budií od nich v pekle vtší niízi a muku mieti než

ot áblóv.

Sedmí manželé dáblovi jsií, ješto s milují pieliš nemiíde 25

v žádosti smilné , a njak nelej) v svém smilství kochají s, a

šeradh oslnuvše tií žádostí : ne podlé bhu a pirozenie lov-
ieho, jakož jest Buoh ustanovil, aby v manželské poctivosti muž
jako pán byl nad ženií, a žena aby v sprostné pokoe muži pod-
dána byla. 30

Kterak dobí manželé mají živi býti.

Osmí manželé jsií ti, a znamenávají s mužem osmým tej

panny, Tobiášem jinochem dobrým, ješto jest s ní v manželství 35

nebál s rta. A to jsií ti, ješto, milujíc Boha, stehu s tch
sedmi zlých vcí v manželslv , a na svých svatbách ostihají

božie bázni; jakož s te o svatb toho jistého jinocha ctného

s jeho pannií, že sjidechu s hodovat: „ale," praví, „s bázní božie

v ta doba svatebn hody iniechu." A to jest dobe vidti v tch 40

kniežkách Tobiášových, že sií s ve všem tak pkn Boha dokládali,

chváléc jej tu, i jemu dkujíc, a k nmu tu prosbu vzdávajíc;

a tak sií bodni byli ot Boha utšenie.

Ale již, po hiechu ! lidé na svatbách málo na Buoh tbaji; a

hledie, kterak by kto najvtšie hrdost mohl ukázati : ruchem, ztravií, 45
i kteriíž koli chliíbú nestatenií. A však Buoh praví skrze Isaiáše

proroka: „Pištba, bubny, hudba rozliná na vašiech kvcsiech jest:
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a božieho zpósobenie nehledáte, ani znamenáte skutkóv rukií jeho !~

A protož Buoh jim tu hrozí hladem, vzením i jiným zlým. Božie

zpósobenie v manželstv jest: svátost, viera a plod. Ale pon
málo lidé na to patric ; neb téméf- každý podlé své zlé žádosti

5 svú vuoli napásti chce : onen hrdostí pna se nad jiné ; onen smilnii

a nesfydatú reíí ; onen zpravováním a poniiúváním ; onen obžer-

stvím ; onen pak závistí pro nco chiedne ; a onen své smilné oi
ve všech pase; a ony pak baby jedna mimo druh mistrujie svá

kiizla, aneb své cáry a vdma jakás a návazy, chtiec každá sliíti

10 múdrá. A tak málo svateb bohobojných. Protož jistd jest, kdež

tak lidé málo tbají na Buoh, že s jich hodovánie obrátí v plá.

Sám pak ženich s nevstu, když složena budefa spolu, by

vzali na pieklad toho dobrého jinocha Tobiáše s jeho pannu, ne

zlef by v tom uinili. Toho jest archandl božie b>I nauil,

15 ka: „Když budeš s ní v svém pokoji, za ti dni sdrž s ot nie,

a bud s ní ty noci na modlitbách, A po tetie noci pijmeš svú

pannu s bázní boží, viece plodu z ní žádaje, než své žádosti na-

plniti." Jakož jest to i uinil. Neb když jest s ní již položen

byl, ekl k nie: „Sáro, vsta! modlva s Bohu; dti jsme

20 svatých lidí, nemáme s sníti tak nepoádn, jako ti, ješto neznají

Boha." A tak vstávše, Bohu sta s poruila, a zaslúžila, aby

svatý andl ábla svázal, že jim nemohl uškoditi. Ale již jsú na

svatbách jiní rádce ze zlosti a neslinosti, kteíž uí mladé, kiic

:

„První noci takto s ukaž," A pak vstaniíc, lecehos s vzta-

25 zují na nevst, ješto potom tieni budií váleti smiech. To-li je

báze božie? lépe by bylo ped takými potvorami vrata zavieti,

nežli je na svatbu zváti ! Ale kdež by lidi miídré a bohobojné na

svatbách mli, a poslúchali jich, tu by s dobrým nestydli, a

mli by božie milosf a zasliižili, aby ábel byl jako svázán, aby

30 nepásl v nich své vole : ješto kvasiec s potvorami hrdými, smil-

nými, obžernými, s klevetnými, s zpravovai, s nestydlivý^mi, aneb

s babami kúzedlnými, zasliižili by božieho hnvu; a ábel od
nich nebude vyhnán, ale brž pivázán k nim bude zlým píkla-
dem a obyejem ; neb s spieše lidé pichopi zlého než dobrého.

35

O manželské milosti.

A kdež již po svatb dva manžele spolu budeta, máta toho

40 býti pilni, aby mohli milosf mieti mezi sebií. A protož i pes
mysl z práva má jeden druhému ukazovati milosf. Nijakež ne-

milosti neukazuj; zdalif s z toho milosf pone? neb kdežf ta jest,

jest-li pravá, tu v niemž nenie nedostatku, A protož muž s žerní

ze všech spolu najprv dlužná jsta s milovati. Psáno jest to v

45 knhách Mojžiešových, a vidíme to ped sebií : že proto ostane

lovk otce i matee, a bude s ženií, neb žena s mužem. Svatý

Augustin také praví: „že milosf poádná najprv pocházie ot jednoho
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manžela k druhému." A když s práv dva manžele milujeta, roz-

liná práce bude jím oblebena tií milosti; ani s na to kdy

rozmyslíta, by jeden druhého tím nebyl boden. Ale kde s ne-

milujelii, vše jim jest zlo a rohato. A po hiechu ! tak snadno

kudys vchodí ta nemilosf! A všakžf, kterýmE milost sejde, ješt 5

k své tiíze neniet bez hiechu, kdež s vrn nemilujeta.

Druhé jest, ale vše to pocházie z milosti : že máta sob vrna
býti ve všech vcech. Najprv v sboží, což máta, to jim k pilné

poteb jmá obecno býti: ne tak, by s dlila v potebu pilnú,

aby ekl jeden: „Toto jest mé; tohoto nedám!" než jeden jedno lo

má porobiti, a druhý druhé: muž vtší vci do domu dobývati,

a žena menšie v domu. Ani také, by jeden, cht své dobré

zpósobiti, i netbal, aby s druhý v svém zameškal, a snad u pil-

njšiem; neb by lo nebyla viera, když by jeden chtl sliíti, že

jest své dobe zpósobil, i dal druhému píinu k obmeškání; a i5

zvlášt by to nemúdrosE bjla, viece ztratiti pro mén, Viece sob
také máta ve cti vrna býti; neb jako i sbožie, takéž est: což

jest jednoho, též i druhého. A protož jeden druhého est, kudyž

móž podlé Boha, má obrážeti, jako i sbožie, nic na nepronesa

nesliného, ani žaluje cizím lidem. Neb jakož jednoho chudoba uo

jst jich obli chudoba: takéž jednoho neest i druhého t nectí.

V duši také máta sob vrna býti, aby jeden druhého spasenie

hledal radií, i také Boha zaii prose zvlášt, a nedada píiny k

hiechu, a také, než by druhému dal shešiti smrtedlným hiechem,

radji s ním sheš všedním ; a tak ta vrná milost, jiež chceš 25

onoho zbaviti hiccha, pikryjeí tvój hicch. A jakož pokládá

svatý Tomáš z Akvin : tiem inem a hiechem nebude hiech

vezdajšie, když kto pro potebu uiní jej
;

jako mnoho mluviti

jest hiech vezdajši : a však když jest teba mluvili, i žádného

biecha nenie. Jmáta sob vrna hýli dva manžely, že než by 30

jeden druhému dal smutnu býti a v tuhách, al)y jej i lehkostí

njakií tlesnu utšil, kteráž by zvlášt proti božie zapovdí ne-

byla; aE by s i hiešek zdál: z téE viery a milosti nebude hie-

chem. I v tom také mála sob vrna býti dva manžely, aby s
nijakž ruozno neiúila, tak aby jeden druhému snad pál smrti, 35

aneb njak jinak chtl jeho rád prázden býti pro kterií nechul

nebo práci, anebo pro áku bydla pokojnjšieho, aneb dle vdov-

ské odplaty. TohoE znamenit bráni svatý Pavel, ka : „Pivá-

záns k žen, nehledaj rozvázánie." Pak zvláštn viera, kterúž sob
dlužná jsta dva manžele, jest, aby nijakéž nepestiípila manželstva 40

cizoložstvem; jakož sem o tom i dieve povdl: velmi jest zlá

vc cizoložstvo. Protož, manžele! vzdyt vám radím, varujte s
cizoložstva, milost a vieru k sob majíc. Pakli jeden nezdrží s
proti druhému, nic s proto druhý nerozpaknj proti Bohu, ani s
ptaj po kúziech; mocent jest Buoh, i umieE, a zet jest dobrý a 45

spravedlivý, nenechat té žalosti bez odplaty, a ty u pravé viere

sstojíš, a neuiníš oíc proti právu.
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Trelíe, když jsla již spolu dva manžele, mála istoty man-
želské ostieliati ; a to pocházie z viery i také z milosti poádné,
aby s ani Boha, ani sob neohyzdili neistotu. A svatý Pavel

zvlášt manžely npomíná, ka : ,.Ne v neistotu Buoh vás jest

5 pozval." Zvláštní neistota manželská jest cizoložstvo; a také,

když s nkterak nelepé manžele milujeta, páchajíc smilstvo proti

obyeji, aneb jako na chliibu a hezpiemn; aneb netbajíc na

Buoh , ani na kostelnie ustavenie, a nelbajíc na hody veliké,

ani ctiec nedle anebo jiných svátkóv, jako : kížových dní, ad-

10 ventu, postu; aneb když s v šestinedléch nestežeta , nebo

v ženské nemoci, ineb když jest žena tžká : to jest vše nei-
stota v manželství. A však nkterá smrfediná, a nkterá všednie

:

cizoložstvo, a proti bhu pirozenému, a nelbali na Buoh, to jest

vždy hiech smrtedlný; ale nkdy v nkterý svátek pro kehkost
15 v manželství móž nebýti smrtedlný hiech, když nenie z potupy

Boha aneb kostelnieho ustavenie; ale však jest proto vždy hiech
všednie. Neb když kolivk který manžel, ne pro plod, ale maje

libost v své žádosti, i žádá skutku na druhém, vzdyf jest poprz-

nil v sob istoty manželské ten, kicrýž jest žádal ; a ímž u vtší

20 neas žádá, tiemf vtší jest jeho neistota. A však druhý, povole,

nemá híechu, nemóž-Ii jeho pkn a pravdu od toho odvésti, a

najviec proto, aby s jinde nezkálel jinak než sluší : le by jej byl

k tomu rozdráždil, lak by byl hiech z rozdráždnie, ale ne z po-
volenie. A pakli by nepovolil, mohl by k vtšiemu hiechu pi-

25 jíti; protož nechce-lif druhý bez toho býti, vždy jeho kehkosti

povol. Ale muž s ženii, jak ji zná, tak sní má býti; nemá cá-

kali, by ona ekla : „Poj se miuí," af by snad svój stud zacho-

vala ; ale jakož sem ekl, jakž ji zná, tak s ní buJ. Pak bch
ekl : nemuož-li pravdu olvesti, af by skutku povolil, když druhý

30 žádá. Tiemf najviec ženy mieuíni, aby nkdy, neehtieri povoliti,

i ekla by snad : „NemocnaE jsem,"-- a nejsúc. A lak liem jednu

muže oklamajíc, a potom, by pak i u pravd nemocna byla, snadf

potom neuví toho. \ velikét jest zlé. v ženské nemoci, a též

dokadž po porodu diette žena nebude zdráva, dopustiti s s mu-
35 žem. Praví obecnic lékai, že kteréž by s diet poalo v ta

doba, nebývá zdrávo; ale nejohavnjší nemoci mievá. A všakf

jest menši hiech než cizoložstvo. Tu mohií manžele znamenati,

jakú milosti a vrií jsla sob dlužní, když také vci uebránie

Buoh, povoliti manželu svému, co onen, a i s hiechem, žádá;

40 neb chce tomu Buoh, aby jemu povolil, a aby i jedné píiny
nedal jemu k pestiipcní manželské viery. O ím pak mén žena

má od sebe odhryznti muže, když jest zdráva, a muž nechce
bez toho býti, byf pak i tžká byla ! Se by oité zuamenie bylo,

že by skrze to mla potratiti. Neb akoli pro nic pro jiného

45 než pro plod slušalo by s oženili aneb vdáti : a však jesl také

pezieno, že bez smrledlného hiecha p'ro svií kehkosf. aby s
nežedil píliš lovk, kterýž s pro Buóh zdržeti nechce, móž s
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oženiti, aby nesmilnil krom manželstva. Prolož kterýž by man-
žel druhého kehkosti nepovolil, ten by hešil, neb jest tiem dlu-

žen jeden druhému. A zdá-lií se tato et hrubá ote mne, slyš

a znamenaj, cot svatý Pavel praví v první své epištole, ješto jest

psal k Korintským, jenž byv v nebcsiech, nauil se, co jesl zde &

lidi ml uili; lent die : „Dobro jest lovku, aby s ženy

nedotýkal. Ale aby jinak nesmilnil, každý mj svú ženu, a každá

mj muže svého vlastnieho. Žen muž dluh manželský daj, ta-

kéž i žena muži. Nerodte obluzovali jeden druhým,^' loliž ne-

povolujíc sob, „jediné a by sob oba povolila na as, aby lo

mohli istji pobyti na modlitbách; a opt s vrafla k témuž, at

vás neláká satanáš pro vaše nezdrženie. Ale loí ku: že jest

vám lo pezieno ; ale aepikazuji vám toho, byste s opt vrátili

k skutku manželskému." Keb když by vn chtla oba zdržeti

s pro Buoh, povoléc sob toho, a srozumjíc, mohlo-li by lo 15

trvali mezi nima: dobrét by bylo, bylo-li by úmyslem dobrým;

jakož s praví, kterak svatého Mikuláše otec s jeho matku, když

sií toho syna mli, vn sla polom spolu v istot byla.

Ti také manželskú istotu v sob zprznie a aslo velmi,

ktož ncchlicc s skutku tlesného dopustili, snad pro nkterý 20

svatý as, aneb pro koli, a pak s v tom viece žedie a spolu

s oplzajíc; a druhdy skrze to njaké s dopustie nelepoly, ješto

bude horšie než obecný skutek. Prolož, manžele ! chtjte s roz-

umem isti býti, ne spolu ležiec a snad s spolu oplzajíc ; ale

uite, jako radí svatý Pavel : když chcete, aby vaše modlitby ns

byly vzácný, oba sob povoléc, sdržla s na as ; a tu by s
tak rozjíli mla, aby jeden druhému uebyl k rozdráždní. Nebí

jest menší hiech, z kehkosti dopustili s i v svátek skutku t-
lesného s svým manželem, nežli se s ním pieliš žediec nemúde
a nestydat oplzali

;
ponvadž die svaly Pavel: „že lépe s 30

jest oženiti, nežli se vždy žediti a chtiec;" lehdyf ovšem jest lépe,

majíc ženu, s ní skutek uinili, než s tak šeradn oplzali ve

zlé žádosti. Pravda jest, když ne pro plod, ani pro manžela

svého, ale pro svú tlesnu libost dopustí se kto skutku tlesného

v manželstv, a i v as podobný k lomu: však jest poprznil 35

istoty manželské, jakož sem i dieve ekl ; ale však lehce. Jako

by pielbici islú posul prachem, aneb zmazal olejem, aby nezr-

zavla, a potom by snáze lo sestel, než rez : takéž, dopustíš-li

s s tvú ženu pro tvú kehkosf, aneb pro jejie, snáze toho zbu-

deš, nežli by snad toho zbyl, cožE by s skrze lo mohlo naho- 40

díti, když byste s sebe v tom pieliš chtla liknovati. Profot

jest snad také byl ekl svatý Pavel: „Pivázáns k žen, nehledaj

rozvázánie," totiž chceš-li z manželské viery dojili královstvie

nebeského, kdežto v jednom blahoslavenství rozliným zaslúzením

všichni svalí jsú a budu každý v svém ádu: onen v manželství, 45

onen ve vdovslví, onen v panenství, když milostí božieho daru

vystehú s hiechóv, aneb oistie. Jehož i nám dopomáhoj, Ho-
spodine! Ameu.
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o hospodáovi, o hospodyni a o eledi.

Hospodáem.

Hospodá v své eledi, le jest chudý, le bohatý, každý

podlé svého bhu má se slunci pirovnati, podlé onoho vý-

kladu, ještoj' Jakub vyložil sen svého syna, ještoj' slunce a

nisiec a jedenádcet hvzd byl vidl , ani ;se modle jemu,

5 ka: „Zdali já a máti jeho a jeho bratie budem se modliti

jemu?" I ku, že jakož slunce svtlo jest, a od nho msiec

i jiné hvzdy beru svtlost, a vše shievá a neistotu bláta

vysušije: takéž hospodá sám najprv má svtel býti dobrými

skutky, a dobrým píkladem má svú ele osvcovati, i do-

ni brú radii a napomínáním : aby najprv Boha milovali a cho-

dili „ke mši a na kázanie , a sliehli se hiechu a poslušní

byli knží, tak jakož Buoh kázal. A bude-li sám hospodá
horek v božiem milování; tehdy rue zaheje se od nho
ele, že bude Boha milovati, A tak vidúc od hospodáe,

15 an poslušen , což knz pikáže: když svtiti, tehdy svtí;

když se postiti, tehdy se postí; také bude poslúchati a též

initi, jakož vidí; a toho , což bránie knžie na kázaní neb

na zpovdi, bude se stieci, když uzí, ano se hospodá toho

steže. A tak
,
jakož sem ekl , bude-li hospodá horek

20 v božiem milování, tehdy
,
jakož shincc vysušije blatnií ne-

istotu , takéž ti horkostí vysuší všicku smilnú neistotu

v svém domu. Neb když ele, vidúc, ano hospodá miluje

snažn Boha, roznietí se v té žádosti , i bude také snažn
Boha milovati; lépef se vysteže zlého, nežli-by kto mohl

25 je vystieci. Má se také hospodá na to rozmysliti zvlášt,

kak orá, cht svá semena v zemi uvrci, rozlin ji pósobí,

kak by ji plodnú uinil, a kak by bylé, i jiné škodné ko-

enic v ní zahynulo, aby to siem jeho bujnjie rostlo: pak-li

bude tvrdé hrúdie, ale ztlue je. A když to orá iní pro

7
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své siem : ím pilnejie liospodá má snažen byli , kak by

zvedl svú ele, a najviec hospodyni? neb z nic aká svého

plemene, tooiš dtí : aby lak dielky , vše dobré vidic a vši

šlechctnosf od eledi, a najviece od své matky, též v úmysl

braly, majíc dobrý píklad a nauenie, pivykly kázni i také 5

vší šlechetnosti. Protož každý hospodá, kakž kolivék pro

svój úad , aby v nm Boha nerozhnval , má brániti všie

necti i všeho zlého své žen i jiné eledi, a sám pak ovšem

sleha se toho : však zvlášt to má inili pro své dietky, aby

tmi vinen nebyl, a tžce ped Bohem z nich neodpoviedal '"

i z jich také prapradtí. Neb což dietky vidie od svých

starost, le zlé, le dobré, pivyknúc tomu, i své dti potom

vedu k témuž. Protož hospodá nic zlého nepepúštj v své

eledi : ani lži, ani ei nekázané , aneb nemúdrého proliv

Bohu porúhánie, ani kostek, ani sváróv, ani také pokútnieho 15

milovánic, ani zlodjslva, ani zpravovánie. Neb kteráž ko-

livk zlos a iiehípota jest v které eledi hospodáovým ob-

meškáním, za všecky tžce bude odpoviedati : ím pak tieže,

bude-li jeho nauením a píkladem !

Protof jest každý hospodá pán v sve eledi , aby jí 20

bránil nesliného. A však má se o to pokusili najprv do-

brotu; nemóž-li pojednú slaviti všeho zlého obyeje dév-
nieho, ale ujímaj po málu: ale novénui zlému obyeji nika-

kéž vzniknuli nedaj \ nemóž-lif dobrota prospti na nich , ale

ukaž právo svého panovánic. Vždy na to pomni , že onen 25

knz Eli v starém zákon dobrý byl sám , ale synové jeho

zle inili: a on nekal jim: „Zle iníte!" ale však nelresktal

jich mužsky ze zlého, i zaslúžil tiem božieho hnvu, a dán

na pííklad všem lakovým olcóin a Siospodáóm , kteíž toho

nejsú tbavi, což jich eled iní zlého protiv Bohu. Ale však ao

má se stieci hospodá hnvu prchlavého bez užitku; ne-

móž-li zbýti všie vcí luivu, ale obmki jej, a svým slu-

hám ukrulen nebud i své žen, pomn na to , že Bóh jest

jediný pán i tv('»j i jich. A na to se každý také rozmysl,

že nesnad by každý nkaké vášn nemosil mieti; a astof 35

bývá, že jedné vášn, a snad ne ovšem zlé, pezieti necht,

viece jej zkazíš , aneb jinému mosíš viece j»elilédali. Ano

kolec asto mosí pezi-ieti oi nkteré jeho vášn, aby jemu

v jiném pohodjcu byl. A však nemiením , by bylo pehlé-
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(lati zi-ejmo proliv Bohu , ale s rozuinoin má lovk hoditi

asu. Svatý Jan Zhitouslý pokládá jeden piklad, že kdyby

kto ml helmhrechtnú ženu , nemóž jí všeho pojednú zapo-

vdieti, aby se jí nezpíkilo : ale najprv tch vcí
,

ještof

3 jsú jako najhrubjšie, odmlúvaj jí. Líí-lif se, mluv ped ní

o tom, kak jest to stydká vc, tak šeredn mazati se, aneb

cizie vlasy na se cpáti; a kak také asto v hanb bude

proto, chtiec csf mieti: když to do nie uzie múdH, za

bláznici budu ji mieti; a jiné panie, ješto snad závidie, by

10 ji chválily, pronesu na ni, a budu jí smiech váleti ; a -asto

své vlastnic eledi mosí se krýti, stydiec se jievtom; chtiec

také mlada se zdáti, skoro se sstará tmi líidly. A když

již toho odvedeš, a dobrotu nemóžeš, ale nikakéž zlého,

vda, nepehlédaj. Opt po chvíli dobrotiv prav jí, kakf jí

15 dobe slušíc poestné rúcho a pokorné; kakf jest milejší,

než když se jako bohyn pistrojí; kak se všem múdrým a

poestným lidem do žen 'dobe to líbí, když svým ruchem

neukazují lehké myslcc a neisté, aneb hrdé; kak by jí to

Buoh za dobré jml, žeby dobrý píklad dala svým súse-

'M dám, poestn chodiec, a proto v dobrém ruše, ale poest-

ným krojem. A tak ve všech jiných vcech lépe asto zpó-

sobí hospodá po nenáhlu a dobrotiv, nežli kvapn a ukrutn.

Neb tak jest sobvoln brda lovie mysl, že snáze dá se

naraditi, než bezdky pinulkati. Protož kdež kolivk mdž
25 hospodá, tu bud dobrotiv k své eledi, a zvlášt k své žen.

K tomu t ponúká nmohé písmo. Svatý Petr, po Bože první

pastý, i svatý Pavel, téžm ve všech svých epištolách vele

mužóm, aby své ženy milovali a nebyli jim ukrutní. Velí

pak zvlášt otcóm svatý Pavel pon ve dvú epištolu, aby

30 svých synóv nedráždili k hnvu, aby nkak nebyli proliv

nim lehké myslce, a lak Boha rozhnvali, jenž jest kázal

otce ctíti; ale velí, aby je vedli v kázni k dobrým obyejem.

Piln také každý hospodá má se stieci, by zle sbožie

ncdobýval; neb toho hiechu najnesnáze se lidé kají. Tak

ió jest tu veliké rlovo oslepenie, žeby radjše almužny dá-

vali na kláštery, nebo kostely stavli, než by zle dobyté na-

vrátili. A obak, ktož zadržé cizieho, vie-li komu, najprv

navra; pakli nevie, sob nemá zachovati, ani tam, kamž se

jemu chce, bez rady biskupa svého: než komuž jest poru-

7*
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cil 011, má ohrálili. Ale žcJ" nccliuliio vracovali, pilné se

jest toho sliicci, by cizieho nczaliiial, a zvlásté mzdy; ktožf

co podlá, inhed mu zapla, neprodlévá) tiem do jitra; nebf

snad veer nemá co jiesli, ani jest prázden rlioditi po tom.

Toniuf jesl uil starý Dobeš svého syna.

Hospodyniem rnúdrým.

•Hospodyni pak inidrá a šlechetná k mésieci jest pi- lo

rovnána. Neb jakož msiec všicku svú krásu od slunce béíe:

takéž ona est' má od svého muže, když vrn a práv pravú

milostí na se zíta, že mezi nima i jedné piekazy nenie,

jíž by potuchla pravá milosf. Jakož vídáme, když mezi slun-

cem a msiecem bude zem, že slunce upiemo nemóž na 15

msiec zieli pro ni: inhed potuchne msiec; kdyby také

slunce ztratilo krásu, ovšímii by msiec krásen nebyl. Pro-

tož mýle se ty hospodyn, ješto své muže lacino vážie, neb

jimi smiech pobíjejí; aneb ješto co komuž kolivk rozprá-

vjí bez velme pilné poteby, ješto by k hanb jich mužóm 20

bylo. asto to bývá, že mnohá žena mní, by jejie muž jen

jí ctn byl, a jako by jí k niemuž nebyl úžiteen; a mní

asto, by jím piekazu mla, že se jí zdá, by ho nemla,

že by velim lépe všicku svú vc zpósobila : pak bývá lo, že

ostanúc sama, teprv uzí, coj' práce; a velim hóe bude !ir.

zpósobeno, nežli déve; a bude jí s vtší hanbu, než by

byla na svého nuiže nerechnila ped jinými. Protož každá

múdrá žena má svého muže milovali, a svým urozením na-

de se ncpieli neb svým smyslem: neb vieco žena mužem

esf má, než muž ženu. Ale jakož malé jest svtlo to, ješto ao

od slunce msiec má, kakž kolivk i toho od sebe nemá:

takéž malá jest esf tohoto svta. Neb jakož ono ve dne

nesvietí, jen což v noci, a však noc iní veselejší : takéž

tato esf nic nebude v onom vném dni. Prolož, což i-
níme, nejen ime pro tuto esf zdejšie chvály; ale této 35

chvály nebhajmy svým bližním pro dubrý píklad: ne na

zdejší chvále a cti chliece dosti iiiieti, ale zakusiec, žej'

chulna lato, a vdúc lepší, tiem snažnjie po oné slojme. A
prolož dobrá hospodyni má se stieci pi"e(i Bohem i ped
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lidmi všech nesliiioslí, což moliúc dobrého iniec: a najpiv

aby v sobe viery kresfaiiskú nezprznila i jedniem kúzlem;

uc lak, jciko šeredné ženy na svých mužích hledají milosti

dábelskú mocí, ješlo íiekají: „Nekúzlený muž jako nesolený

> hrách ;" ale hospodyni šlechetná pitáhne k sob svého muže

vášnmi dobrými a darem božím.

O pátee véci, již má hospodyn mieti do sebe.

10 Zvlášt patera vc jest, jíž bez hiecha móž žena svého

muže pitáhnuti, že ji bude milovati. Paklif by ta nepomo-

hla, tehdyf ovšem nepomohu i jedni cai; pakli by již po-

mohli ái, však by protiv Bohu ot áblóv nebylo hledati

pomoci. Neb všecka kiizla i všichni cai jsú s áblem lid-

15 ské smlúvy znamenie zevná a nkdy tajná protiv Bohu. Neb

a se zdá nkdy nco, by zlé nebylo, však vždy nkaká

lež jest pi tom, a nkací bohonci nepotební. Protož kaž.dá

hospodyni s pomocí boží nechaj kúzel; neb dojde-li této

paterý vci, nesnad byjie muž jejie nemiloval. Té pátee

20 vci uili sii Sáru, mladého Dobeše ženu. pietelé jejie, ja-

kož se te: že když již chtieše s mužem od nich, pocho-

pivše ji, z pravé milosti pocechu ji celovati, a napomínajíc,

aby tu pateru vc mla na pamti.

Prvá jest, aby ctila svekra a svekru. Pirozená vc
2j jest, že každý rád vidí esf svého otce a své matee; a také

Bóh jest to kázal, a hanba otcova jest synóm hanba. Protož

žena cti pátely mužovy, a chceš esf od muže mieti.

Druhá vc jest, aby muže svého milovala ; a když jest

to, tehdy jest vše : milostí, ku, netolik jen samu duchovní,

ao ale také i tlesnu. Peziena jest v manželstv tlesná mi-

losf, donidž Boha jmá za Buoh, a jest lidsky, manželóm

se jie neslušie slieci, le by oba velme miidra a sstála byla.

Byf také muž nemiloval tebe, však ty jej miluj, a skutky

jemu ukazuj milosf; neb ukážeš-li nemilos k nemilosti, tiem

33 vtšie nemilosf bude : pakli ústavn milos jemu ukazujíc,

dobe jemu initi budeš, divný bude, neoplatí-li se milostí.

PakHt se on neoplatí, ale od Boha dvojí odplatu budeš mieti

:

jednu, že jemu iníš vieru, a milos k nmu jmajíc, jako Bóh

kázal; druh, když pokorn strpíš protivenstvie.
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Tetic jest, aby snažná byla pi eledi, pósobiec ji, aby

nebyla ped hospodáem nepoádná, a aby potebu jmela;

a také, aby se spolu nešvaila, ani se také kaké necti dopu-

stila; neb to jest zvlášt hanba hospodyni.

tvrté jest, aby také snažnost o domu jmla, aby duom 5

šeeden nebyl, neumeten jako svinec, i jiná domová poteba

aby nebyla šeredná. A také aby umla schovávati a vydá-

vati poiedn, jakž as záleží.

Páté jest, aby se ve všem stiehla zlého slova; mezi

jiným stež se opitie. Neb kakž koli opitie jiným jest škodno, lo

však zvlášt opilá žena jest ohavná vc. Též e šeredná

a nestydatá všem neslušie, a nad to od ženy slyšeti ji ohyzdno

jest a pieliš bidko. Také sváru se stež v eledi, a s mu-
žem ovšem; nedaj se pemoci hnvu: též s dobru myslí

zpósobíš, a asto lépe, nežli se svárem ; neb svárem každého is

spieše zkazíš, než polepšíš. Zlé slovo, jehož se slušie slieci,

jest vše, což lovk asto má v obyeji, ješto neslušie ; aneb

když nepodobnu vc, a i jednu, ukáže do sebe.

•iO

O helmbrechtných hospodyniech.

Pakli dieš: „Kto móž ústa každému zavieti?" To jest

pravda v nkterých vcech; a však má se lovk stHeci,

aby se i jeden nepotekl na jeho skutky nepodobné, jakž ua

najlépe móže. Darmo-lif svatý Pavel uí nás, ka: abychom

tak živi byli, bychom i jednomu nedali zlé píiny k pohor-

šení? Protož kteráž chce se mnoho chechtati, mnoho šep-

tati s jinými a klamati, po oku na n vzhlédajíc, a vždy

chce sedti na okénci, jako cílem se uiniec, aby na ni ao

každý hledal; kteráž vším snaženstvím strojí se k skokem,

k tancóm svým ruchem, i vší postavu, ježto jen smilstvo a

frej ukazuje, neb pielišnú hrdost; kteráž ped svým mužem

kryjíc, hromáždí sob ; kteráž ped svým mužem vždy jen

smutná a krom nho jako pleše: ktož móž takovú jinak 35

Slíditi, než ji vidí? Pakli ji kto nkdy kiMv sudí, kakž ko-

livk bez hi-iecha nenie: však taková liem vším jest vinna.

Protož jcjic jest vina, i také dvoj hiech: jeden ze zlých a

nesliných in<)v ; druhý z tch, ktož ji k horšiemu súdie,



Hospodyniem. 103

než jest vinna, žej' jim dala píinu k tomu. Protož hospo-

dyni šlechetná mej poostnii pokoru, a tú zatkáš všem zlým

úsla; neb pokora jest pravý pslún a zachovánie všech šle-

chetností. Pokorná žena snadn pi-etrpí protivenstvie, a po-

•I slušná jest svého muže; prolož pokoj bez sváru v svém

domu jmievá. Pokorná práv zlého slova ne brzo dojde.

Pokora jest vláštic ozdoba dobrých hospody a šlechetných

a rozeznánie od jiných žen, ještojsú lehké myslce a nestatené;

neb ty nemohu pokory mieti, donidž své nestatei neostanú

;

'u neb jsú vše ku pýše obrátily své snaženstvic, i s tiem, což

mají s svými mužmi, a asto pes moc ; neb tžce zastkmiec,

i almužny zapomenúc, a druhdy cizieho zadrúc, vše na rúcha

nakládají. Pakli takové omluvu sob vezmu, rkúc : „Svým mužóm

mosíme se tak pi^ipraviti, abychom se jim slíbily," ne vzdyj' to

15 pravda; neb asto se o to nkterá s mužem svadí, chtiecráda

jmieti mnoho rúcha. Protož ne pro muže to iní, ale aby vesele

mohla skákali na masopust neb na posviecení, aby se slí-

bila mladým bláznm a takýmž potvorám, jakož jest sama,

mniec, by to za najlepšie bylo, že jie tu snad v oi pochválí

lio nkto : a potom o ní nic dobrého nepovdie, ale nímf ji

i pi*itvoie; aneb djí: „Dlúhý má nos, aneb krátký; neb

zelená jest, aneb zlé jest ervenosti, neb s oima zapu-

chlýma, aneb hrdá;" aneb djí: „Pravý jest bi!" bude-li

ochotna ke všem; a pakli k jednomu ochotna bude: pro by

lía to bylo? každý se na to ptáti bude. I kak se móž ta slí-

biti svému muži, na kterúž mosí to vše naložiti, což kde

dobude, a asto viece, nežli s pravdu móž dobyli ? I mosí

lichviti, krásti, pijímati, chudinu drali, leckaks vylstiti; pakli

rt obma to osladí spolu, ale najposledy vše se jim to

30 ohoryí.

Protož každá dobrá hospodyni tchto vcí slez se piln,

i bra jich jiným, kterýmiž vládne, i rad od nich siisedám

svým, i jiných podobných k tm, jichž všech nesnadno jest

vymluviti ; neb vždy jest ve všem dvoje neslinosf proliv

•ij jedné šlechetnosti : jakož piieliš mnoho, lakéž pieliš málo

v každí! vci jest neslinosf, a jen v hodují vci šlechetnost'

záleží. Protožf staí nekají : -Lišíce nenie dobrá ;" a opte

:

„Vše vhod dobro." Mohly by zvlášt panie po lom zname-

nati, že Bóh piln od vás chce pokoe: neb vsechf vás jest
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mienil, když jest ekl k Evc : „Rozmnožím tvú práci, tžce

porodíš plod svój, a muž nad tebú bude panovati." Zdali

jie jest nerozmnožil ? obmyslle to samy, ím móžete v pravd

pyšný býti, než že se všie vécí staviete jinak, než jste. Malá-li

jest práce, tak ústavnú nemoc mieti ? tak šeredné s híiechem 5

poieti plod, tžce nositi, se strastí poroditi, a s velikú prací

a péci odchovati? a odchovajíc, kto je vie, kak se poluí?

muž mitdrý, neb nedošlý, však má nad vámi panovati! Hlé-

dajte, panie ! kaké vám pokánie dáno pro pýchu a neposlu-

šenstvie matee prvnie: co pak každé zvlášt pro jejie dji, 10

a ne zde, ale den súdný, aneb v istci, kteráž se zde ne-

pokaje! A jakož Buoh ovšem pýchy nemiluje, takéž pokora

jest jemu vzácná. Neb což koli práce a lopoti pišloj' na

svt Evinu pýchu, toj' vše pokoru a poslušenstvím matky

božie nahrazeno ! a netolik to jest nahrazeno, ale nepodobn 15

pokoru jejie vzácnjie jest lovie chvála povýšena. Protož

každá paní rozmysl se dobe, které se jí zdá hodnjie ná-

sledovati : aneb Evy v jejie pýše, a uzíš když tehdyž co

t potká, a však hlédaj, aby pozd neuzela; aneb matky

božie v jejie pokoe, a mj dobru nadji, že když jejie po- 20

kory úastná budeš, budeš úastná i odplaty. A viete-li to,

že téžm vešken svt po vás tiehne? Jste-li vy pyšný, a

jakž vy se hrd staviete : tak všichni pyšni, a všichni se sta-

vjí hrd; jste-li vy smilný: všichni smilni, ktož se jen

s vámi obierají. Protož, kdyby vy pokorný byly a istý myslí uo

a postavu, i kto by byl brd aneb smilen, vida, ano to jest

vám prolivno ? A tak dávajíc všem dobrý pi"íklad, velme by

se líbily Bohu: a kak by pak se nelíbiti mohly svýmmužóm?

O pokorné hospodyni.

Jist každému muži, lef by pravá potvora byl, líbila

by se žena slin pokorná, ne šeredn. Kdyby se jí v kvasu

kterém udalo býti, mohla by dobe míla býti svému muži 33

v poestném ruše, ne v rúhavém a podobném ku prázdným

ženám, ješto všemi vcmi ukazuje smilstvo a frej; neb by

uzel, že jiného nemiení, jen jej. A také by neml pée
za své dietky pro jejie zlé slovo, aneb, by o nich pro svú
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lelikú myslci neinííla snažné pée. Neb jakož pyšná a hrdá

žena nebrzo onch pl vécí má do sebe; takéž pokorná a

múdrá hospodyni má lu pateru vc do sebe : že má v poest'

pátely svého muže, a z pravé milosti poshišna bude muže

5 svého, poshichajíc svatého Pavla, jenž praví: „Ženy poddány

budle svým mužóm.'' A jenž opt die: „Nechci, by žena

panovahi nad svým mužem." A tak všecka eled od nie

dobrý pi-íklad vezme, vidúc, ana má v poesf svélio hospodáe;

i bude také jej tiem piinjie mieli v poesf; a tiem staví

10 v eledi mnoho sváru i jiné vci nepoádné, když eled

nauí svým píkladem, a k lomu také múdrým a dobrotivým

napomínáním. Neb má a dlužná jest dobrá hospodyni uiti

svú eled clnosli, kázni a dobrot, a zvlášt své dietky : ne

tak, jako hrdé matery, ješto jen po svtu stojie, ješto jen tlo

15 svých dlí milují, ale na duše jich netbají ; žádají, aby jen

zde dobe jim bylo, a nelbají, co potom na onom svt
trpti budu; jedny synóm rytiestvie žádajíc, druhé cti: a

žádná z takových nedobývá dlem Boha. Zatracenie jich

velikým nákladem dobývají, a spasenie od Boha darmo vzieti

20 nechtie. Uzie-li dti v chudob, smútie se, vzdyší: ale

když uzie, ano hešie, tiem se pak nie nemútic. A tak

ukazují, že jen tl jich jsú matery, ale ne dus. Ale dobrá,

pokorná hospodyni to, což k tlesné poteb podlé Boha

slušie, v sboží, ve cti, v umní jich neobmeškajíc, uí je

25 také, aby vždy Boha jmly na pamti, jemu s? modléc, jeho

žádajíc, a k nmu ve dne i v noci, v prázdni i v neprázdní

asto vzdyšíc. Neb materám zvlášt to píslušie, aby své

dietky k dobrému vedly, dobrotu, kdež mohúc, viece než

ukrutností, lefby dobrota nepomohla; neb mateino nauenie

ao asto dti držie tvrdo, a druhdy tvrze než otcovo. Dobrá

hospodyni, když nenie hrdá, svój dóm, tociš hospodástvie,

pósobí snažn. Hrdé ženy asto též inie, ale velim úmy-

slem jinaejším; neb což nachová, to jen sob: ale dobrá

a pokorná, la sob s mužem, s dietkami a s eledí, a sama

35 své poteby ješt spieše zapomene nežli onch. A také nikdy

dobrá hospodyni nc.iiá prázdna chleba jiesti; neb prázdnosf

mnoho zlého iní. Protož dal Buoh lidem nahotu, i také

aby syrového nemohli jiesti, i jiných mnoho neprázdní, aby

nikdy nemohl lovk prázden býti. Ale také jest to nemú-



i06 Knížky Ielie.

drá vc, nechliec prázdnu býti, i initi vc nepotebnú : pro-

tož vždy pósob nco užiteného muži, dtem i eledi své,

obmýšlejíc, aby lani nebyli, ani také zimu meli. Ano praví

písmo: „ele dobré hospodyn neboj se studení snžné."

Také praví: že „znamená stezky dobrá hospodyni svého domu," s

tociš opatrná jest všelikak, když se co zlého pone, aby to

stavila déve, nežli se rozmóž. Také praví: že „dlá rukama

svýma podlé toho, jakož umie, a dává almužnu chudým."

Protož zvláát každé paní dlati slušie rukama svýma, aby

jie nikdy rt nenalezl prázdny; a také aby z toho almužnu m
dala, aneb aby svým dielem boží službu ozdobila ; neb veliké

almužny krom vdnie svého muže dávati nemá, než s tolik,

což rozumie, že jí muž peje. A ješto sem ekl déve, že

nemá prázdna býti hospodyni, nemienímf toho, by proto d-
lala v svátky; ale dobré mysléc, dobré mluviec, dobrému 15

uéc svú cled, své súsedy: tieinf má v svátek dobru nc-

prázd. A tiem staví mnoho sváru v eledi, neb mezi sú-

sedami, každá dobrá hospodyni, když krotí je, a treskcíc

každú obláš z neslinosfi, oblepšijíc jich svárlivé ei, ješto

snad zlí, nco od jedné uslyšiec, ješt k tomu piinivše, 20

pinesli k druhé, A kteráž by hospodyni v pokoe tak svú

vc pósobila, la by se vystiehla zlého slova, a správn

slíbila by se muži svému, i byla by dobrý píklad dtem
svým i všem súsedám. Pakli by byl muž tak nemúdrý, ne-

ncchalf by jie nikakéž Buoh bez odplaty. Protož šlechetná 25

a múdrá hospodyni, a ji co potká nesnadného od muže neb

od kohož kolivk, neb iedko tak jest, jakž má býti, vždy

se proto utší v Bože, v nm položéc nadji všichnu: neb

on sám vie, pro co iní, aneb pro na koho co pepúštie.

Kterak má ele svój stav vésti.

Napomenuv hospodáe i hospodyni, kakž jest mleti,

bych také eledi nenapoincnul, kak se má v svém stavu

líbiti Bohu? I ku najprv, že kesanská ele má se stkvieti as

rozlinými šlechetnostmi, jako hvzdy, aby vn k blažené

eledi boží v nebesiech byla v tovaistvie pivedena. I bývá

v domu rozliná ele: neb jedni jsú dli, druzí, ješto

zdaniv aneb ze mzdy slúžie. Dti, donidž jsú malý, nic ró-
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znice neni mezi nimi, a ssluhami všichny spolu a zajedno

mají poslušný býti liospodáíx'. A ím viece z pravé milosti

pojde poslušenslvio, tiem jest mén porobené a jest chutné.

Prolož vší eledi i'ku: že najprv má z viery pravé kesanské,

5 v dobré nadji, upiemú dvojitú milosf mieti, tociš k Bohu,

a k bližniemu pro Buoh. A když tu milosf mieti bude,

inhed každý brzo srozumie, coj' dlužen Bohu, co hospod,

a co jiným s sebú tovanš<)m ; a sám se bude poznávati, i

bude, poznaje se, pokoen protiv Bohu, i také protiv hospod,

10 i protiv svým tovaištím. A tak z pokory, a pro tu milosf nevá-

žili sob bude prolivenslvie, a z toho hospodáe poslušen bude;

neb poslušenslvie pocházie z milosti a z pokory. A protož

li, ješlo sob nic nedadie rozkázati své hospod, málo k nmu
milosti mají, a nejsú pokorni, ale hrdi, a velme hešie protiv

í5 Bohu lú hrdostí. Mnohý otec neb hospodá, vida své dti

neposlušné, aneb ele, nesmie jim druhdy rozkázati, aby

skrz to nebyli horše; a lak viece otec dtí, neb hospodá

eledi báti se bude, než oni jeho. Nenief to božie zpóso-

benie; božief zpósobenie jest mlazším starších poslúchali,

!io a ele aby poslúchala hospodáe ve všem, což by zevn
nebylo protiv Bohu a kostelniemu ustavení. Pravíf svatý

Pavel, jenž jest byl vztržen až do nebes, aby se nauil,

coj' zde lidi ml uili, ka: „Každá duše vyšší moci bud

poddána; nenief moc, jen od Boha; a ktož se moci protiví,

25 ten se božiemu zpósobení protiví; a kto se b; žiemu zpóso-

beni protiví, tenf odsúzenie nalezne." Protož sluhy a lidé

elední, a zvlášt dti a synové, mjte pravé poslušenslvie a

milosf k otci; nebf vám zvlášt Buoh pikázal, aby otce a

mále clili. Neb vámf jest otec i hospoda, ale jiné eledi

JO jen jest hospoda : a když všecka ele má hospody poslušná

býti, ím vy viece?

Velme vzácná^ obf Bohu poslušenslvie ; a to jest boží

zpósob pro našeho otce prvnie neposlušenslvie, aby jeden

druhému vždy poddán byl poslušenstvím; a to jest obecné

35 všech pokánie. Ale nenie tolik pokánie: také pidal jest

Bóh moc poslušeublví, že móžem jím odplaty sob zaslúžiti.

A najprv Boha slušie poslúchali, a potom hospody nebo otce.

Kdyžf by tociš jiné veleli, než Buoh kázal, a proliv Bohu,

nikakž toho pro po.<:lušenslvie neslušie uiniti, ježto jest zevné
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zlé; ale nékdy dobrého má lovk penechati pro poslu-

šenstvie. Pakli kto die: „Já nevd, coj' Buoh kázal, v em
jeho mám poslúchati vice, než hospodáe, nebo než otce?''

Bývaj rád na kázaní, a slyš, cof knz velí; knzcf jest

miesto sebe zde Buoh ustavil: jest-limiidrý, toho poslúchaj; !^

a paklif se nezdá v ccm múdrý, ale dojdi inúdejšieho, ještoí

nad tebú i také nad ním jest ustaven, a potiež se.

O desateru božiem pikázáni.
10

Aby pak také vdli, co jest Buoh kázal ; neb znamenie

jest, že ten miluje Boha, klož plní jeho pikázánie, jakož

sám Kristus praví: „Mihijete-li m, pikázání má plte;"

chci vám o jeho desateré pikázání povdieti. I slušie v-
dti najprv, že všecko božie pikázánie i všecko písmo ncnie ts

k jinému, než abychom najprv Boha, a potom bližnieho mi-

lovali. A tak najprv Buoh pikázal, abychom jediného jej

za Buoh jmli, a jemu se modlili, všeho svého plného do-

brého v nm cáku jmajíc, netbajíc cánW, ani vštby, ani

lékóv. 20

Druhé pikázal, abychom jmene jeho k kivd na po-

tvrzenie nepivzeli; jakož iekají lidé: „Pravdaf jest ped
Bohem!" aneb: „Bóhf to vie, žej' to tak." Nenie-lif tak.

k kivd's stavl Boha svdkem protiv jeho pikázání. Pakli

jménem jeho, kiv jsa, kto pisahá aneb poklíná sebe, ka: 25

„Tak mi Bóh pomáhají" aneb: „Svž m Buoh, a toho

nenie:" bude-lif kivda, tiem vtší hiech, a tiem vtšieho

pokánie teba, a najvicc z písahy v sudu, když s rozmyslem

priseže kiv.
Tetie pikázal svaté dny ctíti , abychom penechajíc 30

tlesné práce, také o duši pomyslili, ke mši šli a na kázanie,

neb k nešporu, a modlili se Bohu, a uili se, ím se máme
líbiti jemu. Ale ne k tomuf jsú svátci, jakož je zlí lidé obra-

cijí, aby smilnili svými tanci, aneb leckakús zamysléc ne-

káz, neb túlánie nepotebné, aneb klevety pósobiec na be- a:,

sed, aneb obžerstvie plodiec v krm, nebo kostky a sváry

a leckakús hrdost, a darmo ulracijíc, což sú vsedni vyd-
lali. Ne takf jest Buoh nedli ctíti kázal, ale proto, aby,

jakož sem ekl, uprázdniec se, jeho hledali, jemu se póru-
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ili, o nuin myslili ii mluvili, a vždy jej mcli polom na svcm

dlelo iia pamli. Ješlo pak svaté ctíme, a svtíme jich n-
které dni, (o jest proto, altycliom milujíc to, že sú oni svít-

zili, a jinli odplatu za to; a laké, abychom jich píkladem také

5 nco trpli pro fíáh, aUychom s nimi odplatu vzeli. Ale mnozí

ctie svaté jen pro zdejší odplatu, práv pohanským obye-
jem: jako svatého Stepaná, aby v kon byli šastni; svatého

Šastného a jeho lovaíiše, aby jim sbožie pibývalo; sva-

tého Jana Svtlého, jemuž sú Burjan vzdli, aby krúpy ne-

10 bily; a tak i o jiném. Ba bratíce! již nejsme hosté u viee;

pedešli sú nás apoštol**, i proroci, i mnoho svatých uen-
níkóv; již bychom mli múdejšé býlí a svaté ctíti proto, že

jsú duoslojni cli, piemuliše svt, a žádali vné pomoci od

nich. Lepší má úiad svatý Stpan, nežf by komi vládl

;

L-i ano koni byli i dévc, než l)yl svatý Stpan : kloj' jimi vládl?

i-lij' se ten Bobu pronevil, ještoj' vládl jimi déve, žej'

odjat jemu jeho úad i dán svatému »Stpanu ? a takéž i

o jiných vcech, Hlédajž, žef jsú to pohanští obyeji, a

brzo by z nich mohl blud byli. Ved Buohf vládne vším

;

JO nelbaj, ím vládne který svatý. Komužf Buoh eho peje,

tomu i všichni svtí. To laké vdli slušíc, žej' nepikázáno

nám tak tvrd svtiti, jako židóm. Protož, ktož by z milo-

srdenstvie nkomu pivezl nco, neb plot svój vzdvihl, aneb

kopy skladl neb rozkladl, jcšto by se zkaziti jmly, neb což

!i5 kolivk takového pilného, nehešil by smrtedln, když by

proto služby božie nezameškal. A lak ta ti božie piká-

zánie vedu nás k lomu, abychom ctili Boha a milovali. Dru-

hých pak sedm jest, ješlo uie, kak mánie k bližniemu jmieti

milosf; neb všech spolu jest deset.

•id 1 jest tvrté pikázánie a z tch druhých prvnie: „Cti

otce a máte, a budeš diúhoven na zemi.^ Ze všech

pikázání desieti jediné lomu povdl jest Bóh odplatu, ktož

otce a máte ctili bude.

Páté jest : „Nezabíjej." Ktožf nenávidí, a rád by zabil,

^> by mohl aneb sml pro lidi, peslúpilf jest to kázánie, a

všakž velím lehejie nežli skutkem.

Šesté pikázánie praví: „Nekra." Kdyžf krásti brání,

tehdyt brání ovšem výboje, aneb lúpiti zevn, neb v tom

i vražda spieše bývá; a vylstiti též jest, jako i ukrásti.
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Sedmé prikázáiiie brání, abychom s žádnu ženu, krom
manželstva svého, le v jinoství, le ve vdovství, nehešili.

Neb vždy jest to hiech smrtedlný; tu neni omluvy žádné;

když se jest kto skutkem dopustil, potupil jest, cht a moha

nechali, kázánie božie. Zdali by nenechal, kdyby nkto hlé- s

dal na to? snad by nechal, by le robe pitom bylo: a pak,

ano Bóh pihlédá, jenž jest to zapovdl, nechati nechce!

I chce se pak omluviti, by bez toho nemohl býti: kivdaf

jest to! mohlf by, byf chtl, tu žádosf petrpti, ježf ho trží;

ale nemóžet bez práce. Protož za práci odplata bude, ktož lo

petrpí; a ktož práce necht jmieti, odstúpí Boha, netbaje

jeho zapovdí, lef se k nmu pokáním vrátí: vnf Boha

odlúen bude.

Osmé pikázánie zapoviedá svdili kiv. A též jest,

i samému mluvili kivdu, jako by jinému svdil. is

Deváté pikázánie: nežádali cizie ženy. Tiem ukazuje,

že natolik skutkem v smilstvo, ale také i žádostí smilnú móž

býti smrtedlný hiiech; a najvicc, když by kto žádal ženy,

ješto má muže, a hy jie žádal i k manželstvu, a nechtl

jí bez manželstva : však by protiv božiemu bylo pikázání, ao

když by plna žádosf byla : a kdyby lak k manželstvu panny

aneb jiné svobodné žádal, mohlo by lo bez hiccha býti

smrledlného.

Desáté kázánie božie jest: kteréž kolivk cizie vci

nežádati. A to také ukazuje, že jest snn'tedlný hiech, chtieti tts

to jmieti, ješlo jest jinému dáno, a stáli po tom bezprávn

protiv voli biižnieho svého, a i dosieci toho nebude moci.

A tiem inem hráti v kostky, chtiec vyhráti sbožie izie, jest

hiech ; neb chcem-li, aby cizie bylo naše bez hiiecha, máme

kupili u nho, neb zaslúžili nkak, aby on s chutí postúpil ao

rád nám svého, a vzal za lo od nás nco libého sob, dieku

neb piez, neb což koli.

Protož razi kesanské eledi, aby najprv sprostn a

tvrd drželi kesfanskú vieru, a jmli v Bože svú nadíji, a

vdli božie kázánie desatero, a plnili je z pravé milosti, 35

srdcem, ústy i také skutkem, majíc se k Bohu tak, jakož

slušíc se k Bohu jmieti; k hospod také, jakož slušie; i

k svému bližniemu také, jakožf radí svatý Pavel, ka: „Žá-

dnému nic dlužni nezóslávajte, jediné to. aby se spolu mi-
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lovali; ale komuž jslu dlužní clí, tomu esf dajlc; kohož

jste se dlužní báli, toho se bojte ; komuž co platiti máte, tomu

plafte."

^ Rak mají se mieti k Bohu srdcem; ústy a skntkem.

I ku najprv, aby k Bohu jmli své srdce, asto na
pomniec, asto vzdychajíc k nmu, žádajíc, aby vám dal to

initi, coj' jemu libo, a odpustil vám vaše hiechy, i rozliná

'" obmeškánie; a chválili jej v svém srdcí, vídúc, kak jest

divn a mocné a užitené uinil to vše, což jest. A také

se všeho srdce každý má vden býti toho, což má dobrého;

neb to všecko má od Boha : onen zdravic, onen sílu, onen mú-

drosf a umnie, jímž se živí a umie uhovtí své hospod neb to-

'5 vaistvu; i jiné mnohé takovéž dary, z nichž nkteré móž v

sob znáti; a mimo ty jsú mnozí i jiní, jichž neumieme zname-

nati : a však máme všeho býti vdní. Neb a i trpíme protiven-

stvie: chceme-lí sami, všeckoj' nám to úžíteno. A nad tomno-

hoj' jiných u veliké núzi. Coj' pracných nemocných! a mnozí

•io z nich, ješto na n málo tbají, ješto by rádi témuž, jako my
jmáme. Tof jest velme užitené a potebné kesanské eledi

jmieti v srdci. Neb když nemóžte almužnu kupiti královstvie

nebeského, jako bohatí; ani mnohými posty a modlitvami, aneb

pútmi, jako prázdní: mjte dobru žádost" a dobré myšlenie

«5 u vašich srdcích, tof jest Bohu do vás velme vzácno. Praví

David: „Žádosf chudých Bóh uslyší." Ale aby dobrá myšlenie

mohli jmieti, mosíte brániti se myšlení zlému a nepoteb-

nému; a jakož srdce k Bohu máto jmieti, takéž i ústy máte

vyznávali v svój as Boha svého: neb netolik srdcem, ale i

3 > ústy máme všichni boží býti. A protož eí šeredné a ne-

kázané máte se slieci; jakož hoi'ké a píkré krm steh
se lidé, takéž vy bidké a pesské ei, le v klauni blázno-

vém, le v hnvu, a ješt viece mli by se správn slieci.

A divné jest, že beze všeho úžitka lak šeredn mluvie n-
;í5 klo, a duší liem tratie ! Ale jakož poii znají po eí lidé, z

kteréhož jest kto královstvie aneb zem, tociš mluví-li ra-

kúsky, jest z Rakús; pakli esky, tehdy z ech: takéž po

zlé eí a nekázané aneb peské znáti jest, že z áblova

královstvie jest, a po dobré, žej' 7. božieho. Protož elerf
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dobrá, ješlo niieiií k Bohu, bra se i odvykaj šeicdné ei

;

a také nemulrých klainóv protiv viee iieb protiv dobrým

obyejóm, jakož mnozí iickají: ,.Kak bychom mohli vstáli

z mrtvých? po-li bychom vstali?" Ncmúdi lidé! i-li ne-

viele, že vice Buoh umic uiniti, nežli lovk vymysliti? r,

Zvlášt z takých eí porokuje svatý Pavel, neb praví : „Ty

zlé pomluvy zkazíjí v lidech vieru, i jiné dobré obyeje."

Lži také pilné se stežte; neb ústa, kteráž ráda lží, zabíjejí

duši, a lež iní, že asto lidé nevie pravd; protož lež

nikdy nemdž dobra býti sama v sob. Pomluv a rozprávní m
i piesní stežte se tch, ješto vzbuzují smilstvo, neb jiné

hiechy. Pakli diot(;: „Mosímc se také nkdy utšili, zpieva-

jíc neb nco sob rozprávjíc!" loj' ovšem pravda; ale hlé-

dajte, by v protivné vci Bohu ncijmli svého utšenie. Smil-

stvof jest protivná vc Bohu, léž obžerstvie, neb lakota, 15

hrdosf, lakomstvo, hnv, závist", lenost". O kteréž koli z tch
vcí mluviec neb zpicvajíc, aneb ješlo vás k lomu vede

libosf a utšenie: vzdyf ta libost' a útcha v takém zpie-

vání neb pomluv jesl proliv Bohu, a tratí u vás boží mi-

losf. Prolož o Bohu mli by sob rozprávti a zpievati, a 20

o svatých. Ano to velí svaly Pavel, ka : „Nebývajíc nc-

múdi, ale ruzumjle, co jest vole božie; a vezmte napl-

iinie duchem svatým, nduviec spolu z žalmóv a z chvály bo-

žie, a z duchovních piesní zpicvajíc a veseléc se Hospo-

dinu." Ale ne o lom zpicvajíc, jímž by se, neb jiné, vzbu- 25

dUi k smilstvu; jakož bláznové panny a panic vzbuzijí se,

ješlo nmic, by lak vzácný byly, jakož slyšie, ješlo zpievají

o nich mladí blázni : a sami ncvcdúc druhdy, co inie, nedá

nemleli. Prolož ku : dobru kratochvil a vzácnú Bohu móžte

jmieli, o Bohu zpicvajíc, jakož sem ekl, a o svatých, aneb 30

sob rozprávjíc; ano David praví: „V hrdle jich vcselenie

božie;" jako by ekl: eled boží poznáš po lom, že v svém

veselí Boha má v svých ústech. Neb jisté jest to, což lo-

vk rád pemietá v srdci, o tom rád nduví. Prolož vždy

slušie srdcem Boha milovali, i ústy chváliti jej, a dieku vzdá- 35

váli jemu, i\ modléc se prosili jeho za svá rozliná obmeš-

kánie, i za rozliné své poteby. A lak dlúho, jako prázdní,

nemóžete se modlili: ale modlle se asto, a vždy móžete

se jemu pomodliti, kterýž koli iníte posel. Skutkem také,
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kterýmž vy inóžte, chvaltu Boha, cliodiuc ko insi, v svój íias

na kázani, klekajíc ped Bohem na svú kolenu, zpovicdajíe

se svých hiechóv, (hivajíc podlé stalka také almužnu a ofru,

z mála málo, jakož koho B(')h daruje. Neb kteíž lidé cclední,

5 ješto jiným lidem slúžie, nelbají na Bóh, práv jsú jako ho-

vada, jimiž délavse, potom je zabi: takéž ti zde robotují,

potom pojdu na zatraeenie. Protož Bóh napomíná vás skrze

žaltá, ka: „Nerote býti jako kón a mezek, v nichžf nenie

rozumu;'' ale tociš vy rozumjíc, že máte nad sebú Boha,

10 žádajte ho srdcem 1 ústy, i také skutkem ciniec, coj' on pi-

kázal, a nechajíc, coj' on zapovdl, jakož jest popsáno v

jeho pi'ikázání desateré. A zvlášt chce od vás Buoh i-
stotu tla jmieli. aneb panenskú, aneb jako vdovskú, a kto

prolratil jest panenskú, aneb manželskú: ober sob, kterúž kto

13 chce; v smilstv nelze jest pijíti k Bohu. Praví svatý Pavel:

„To vzte, že ani smilin' královstvo božie budu jmieli." Protož,

mladí! stežte se piln, jakož starý Dobeš ucieše svého syna,

ka: „Chovaj se od všelikého smilstva," tociš ani pro chudobu,

by chtl za to dary bráti, ani pro mladost svú, ani pro báz
!io nemáfi jeden omluvy jmieti; ale ktož koli smilní krom man-

želstva svého, smrtedln heší; neb iní protiv boží zápovdi.

Žádného hi-iechu Bóh lak obecn nemstil na svt, jako smil-

stva; neb ves svt pro n byl potopil, když synové boží,

tociš z plemene Selova, ješlo mli boží býti, pojímáchu dcery

íiii z plemene Kainova, vidúc, že sú byly krásné, tociš pro smil-

stvo. Protož Buoh ves svt potopil, krom osmerá lidí. Mstil

také ukrutn smilstva, jako ohnm pli mstóm dal se pro-

pasti, a zaživa spálil je pekelným plamenem, pro jich zevné

a šeredné smilstvo. Ruben také, prvorozený syn Jakubóv,

30 smilstvem prolratil od svého otce požehnáme, ješto jest ml
mieti z práva; to jest pak dáno mlazšiemu. Že pak Buoh

miluje istotu, to jest dobe tiem ukázal, zej" sám chtl se

z isté panny naroditi. Prolož když jiných dobrých skutkóv,

jako bohatí, nemóžte jmieti, ale to vám skutek bucf, aby se

35 piln hiechu sliehli. Neb ktož by \šecky skutky dobré

ml do sebe, a k tomu byl v jediném smrtedlném hieše a

umel v nm, nemohl by vn spasen býti. Protož dobitý

skutek a libý Bohu, ktož se piln steže hiechu. A k tomu

to také všecko budu dobí skutci, což kolivk iníte vrn
8



114 Knižky Ielic.

podlé božiclio zp(>sobciiic: le páiióin slúžíte v pravd, le
pielc neb jictc v svój as ku poteb, anebo spíte pro po-

silenie; neb praví tak náš vrný iicnník svatý Pavel: aby-

ehoin to vše, což kolivk iníme, ve jm božie inili a

k jeho chvále. A lenf by to inil, ktož by jen proto jedl

a pil v svój as, pro nžto jest Biioh píli ustavil a jiesti; a

takéž o jiných o všech skutciech. Ale jakž brzo kto proto

živ chce býti, aby jedl neb pil, neb se oženil, neb což koli-

vk takého inil, ješto mine : inhcd jeho skutci od Boha

táhnu, poovadž nejsú ve jm božie; nebf Buoh neíolik váží.

který jest skutek kto uinil, ale znamená, pro kto iní.

Kak se má ele mieti k hospod srdcem, ústy i

skutkem. i>

K hospod pak eled kesanská má se lak mieti, aby

srdcem i ústy, i také skutkem vrna jí byla. Najprv srdcem,

aby všicku závisf z nho vylili, a žádný neekl v závisti na

svém srdci: „Pro on jest pánmój?" nebf jest to tajenslvie 20

božie. Ale brž to vz, že velim kratší cestu mají do nebes

poddaní jiným ve jm božie, nežli li, jimž jsii poddáni, i bez-

penjší. Protož kudyž vás Buoh dovede k sob, tudyf jest

dobe. A donidž jste u hospodáóv, mjte je v esf, ja-

kožf jest ekl svatý Pavel: „Sluhy, mjte za to, že všie cti 25

bodni jsú od vás páni vaši ;" a tm jest to psal, ješto jich páni

pohané byli. Tm jest pak také ekl, ješto sii mli pány

kesany: „Af jsú vám bralie uBozc páni vaši, ež jsú kre-

slené, tiem je viecc milujte, nehrdajle jimi;*' tociš af jsú

pokorni, jakož slušíc býti kesanm pokornu. Protož milujte 3«

své hospodáe, a vdní bute, že se vámi starají, a což koli

vám inie dobrého, to mjte na srdci. Paklif zdá se komu,

žoj' unáhlil se proliv nmu hospodá jeho, to brzo spus

s srdce ve jm božie; neb lak mají asto rozlinú vc pó-

sobili, žef ne vždy jsú sami s sebú. ar,

Ušty pak také tak se k nim mjte, aby purn a pro-

tivn své hospod neodmlúvali; ani jich po kútech zpravujte,

škodné jim mluvíce kteréž koli ei. A jist vehnj' to zlé,

zle mluviti o hospod, neb jest hiech i hanba. Velim lépe
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býlí prázdnu té hospody, nežli o ni zle mluviti; ano i ode-

jdiic, svú hanbu nduví, ktož to k toho hanb mluví, u kohoj*

byl. Protož jakož srdcem máte hospod dobrého pi-ieti, ta-

kéž i mluviti jich dobré mále. A však protiv pravd nevelí

r. vám jich chváliti; ale ac by i pravdu hyzditi je mohli, ne-

hyzte jich; mleti móžte : lef by taká vc byla, ješto

by škodno bylo mleti toho všemu kesanstvu. Praví Se-

neka : „Skíp chval, ale skúpjie hyzd." Takf jest neslušná

pnelišná chvála, jako pielišné hyzdnie. Chvála pielišná,

nt ta se zdá, by pochlebovánie bylo; a hyzdnie z nenávistí

pocházie rádo, Svatý Augustin také uí: aby nikdy, ktož

chce hyzditi, tak nehyzdil všeho spolu, by nevymienil toho,

jesl-li co dobré; a opt nedá chváliti tak všeho spolu, by-

toho nevymienil, jest-li co zlé. Neb hyzdí-li kto dobré pro

15 zlé, loj" protiv Bohu, jenž umie ze zlého vybrati dobré;

pakli kto chválí zlé s dobrým za jedno spolu, ten, ktož

chválu slyší, uzí nkdy zlé tu, ješto jest všecko chváleno,

pohorší se, ka : „Když jest toto zlé chváleno, na em tu

viece zlého nenie?-' Protož jakož i Seneka die: „Dobrá vc,

20 chváliti málo, a hyzditi velím mén." Neb jen lo chváliti

slušie, ehož jest kto dobe svdom; ale hyzditi žádný nemá,

a by eho i svdom byl, le by toho poteba byla.

Skutkem pak také mále vrni hospod býti, což vám

poruie, aby toho pilní byli, netolik pro tu odplatu, ješto

25 vám oni odplacijí, ale pro vni odplatu; neb toho v ne-

beském království vezmete plnu odplatu. Praví svatý Pavel:

„Což kolivk iníte služby, iíilc z úmysla, jakoby slúžilí

Bohu, a netolik lidem, vdúc, že od Boha vezmete vnu
odplatu." A opt jinde die: „Sluhy! poslušní bute pándv

30 s bázní, v sprostnosti vašeho srdce, jako Krista, netolik k

oku jim slúžiec, jako by se tiem slíbiti chtli jen pánóm; ale

jako sluhy Jesu Kristovy, iniec volí boží z úmysla, z dobré

vole, slúžiec tiem Bohu, a netolik lidem, vdúc to, že každý,

což kolivk uiní dobrého, za to odplatu od Boha vezme."

35 Svatý Petr také praví: „Sluhy! poddáni bute pánóm svým,

netolik dobrým, ale také i nesnadným.'' Opt svatý Pavel

die k svému mlazšiemu: „Napomínaj sluhy, af jsú poddání

svým pánóm, líbiec se jim ve všem, neodpoviedajíc jim, ne-

iniec lsti, ale ve všem dobru víeru ukazujíc, aby ve všem

8*
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ozdobili kiesfanskú vierii,' lociš af jsú jim vrni, iieškodicc

jim i jednu Isli na jich sboží, ani sobe kterú lsti té práce,

ješto nésti mají, umenšijíc. Tof proto velí uili vás, neb ve

všech svých inech v menší i u vtší vci máte jim sprostn

vrni býti, i v fom, když co vietejim škodného v eledi neb •>

kdež kolivk, aby je vysliclili loho, nemóžte-li slaviti jinak;

a ovšem cli v jich ženách, dlech, v dievkách máte osté-

hati, ponmiec na onoho jinocha Josefa, syna Jakubova, je-

hož jest byla zamilovala jeho pána žena. Jedno-li jest jemu

slibovala? o jedno-li se jesl pokusila: tu ochotenstvím, tu áry, lo

tu oplzslvcm chtiec ho k smilstvu rozdráždili? jakož pravie

jedny knížky, jcšto jsú o všech synech Jakubových; až se

jemu hrozili jala, až jeho pipravila i u vzenie: však jeho

Bóh ze všeho toho vysvobodil, a nad lo pánem nade vším

královslvcm jej ustavil pro jeho vieru. Neb jest k ní ickal: 15

„Mój pán ve všem mi ví a vše mi poddal, krom lebe;

lepí jsem za lo život dada, než bych se v lom pronevil."

Prolož razi ki'esfanské eledi, tak pacholkem, jako dievkám,

aby svým pánóm a svým paniem byli vrni, jich cti hledajíc,

i jich domov, pravú, isUi nnloslí, srdcem milujíc je, ne pro- !;<i

tiv Bohu, a tu milost' ústy i skutky ukazujíc, jakož Buoh

kázal skrze svého apoštola; aby vešken poad byl dokonán,

jímž každý odplatu vezme.

Kak máji spolu býti srdcem, ústy a skutkem elední

lidé.

Spolu pak ele najprv srdcem islú mají k sob mi-

lost' mieli, v nivemž nemajíc k sob závisti, a nehrdajíc je- 30

den druhým, a tu milosf sob rozlinými dobrými skutky

ukazujíc. Neb když jedcMi druhého miluje práv, brzof se

domyslí, coj' jemu teba ; a lak skutkem ukáže milosf svému

družci, nauce jej, napomcna, i pomoha jemu jeho dobrého.

A však ne protiv Bohu, ani proliv hospod mají se spolu 3:,

v eledi milovati: ale najprv Boha, potom hospodu pro Buoh,

a pak se spolu pro Buoh a pro hospodu. Neb kdež ele
na se ryje, asto z toho i hospod bývá škoda, když jeden

cht druhého od hospody hnvu dopraviti, hospody dopustí
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škody. Pakli liy se pneliš milovali a nemúde s hospodní

škodu, také bylo by protiv Bohu.

Ušly i)ak také sebe nehnvajíc, a jisté nemúdrá vc
Jest vtrem tratili pieze mezi sebú, lociš daremní eí. Ani

5 jest dobré, by jeden druhým mnoho klamal, a mnoho se po-

smieval jemu; neb asto z takých posmievání vycházie hnv,
a z hnvu vražda i jiného nmoiio zlého. Protož dobré jest

jiskru potlaili dréve, nežli se z nie rozmóž ohe, jemuž

nesnáze bude odolati, tociš zlú ec, z niež by mohl se hnv
10 rozmoci. Nelolik sami sebú, ale i cizími kesanská ele

nemá se bláznov posmicvati. te se o proroku Eliseovi,

že šel jednu k jednomu mstu, a robata jeli se jemu po-

smievati, volajíc na a íkúc: „Vzejdi sem, lysce! vzejdi sem,

lysce!-' A Buoh pro to posmievánie pepustil na n, že vy-

15 bhše dva lvi z paseky mladé, zdávila je. A netolik v písm,

ale sami sme slýchali, a druhdy vídali, co se zlého stávalo

za nás pro ta hykánic, když jedni druhými smiech válejí.

Protož dobrá vc káz a tichosf v íeledi s bázní boží,

a istá milosf u viee a v pravd. Neb ktož najprvé miluje

ao Boha, a pro Bóh vren jest své hospod, i s svými tovaiši

práv bydlí, steha se hiecha a hledaje vole božie, uslyší

po smrti veselé slovo, ano jemu Buoh die milostiv : „Mj
diek, vrný sluho ! v malé vci byl si vren, chci tebe nad

veliké povýšiti." Prolož bute vrni srdcem, ústy i skutkem,

'li a bohobojni, nemluviec nectn a šeredn, ani kýni smiech

pobíjejíc, a isti ode všeho smilstva a od nevry každé.

Pakli jest kto v em pohýil, ale návrat se želením pravým

a zpovdí, a dosti za to uinním, a tak pijdete do krá-

lovstvie nebeského. Amen.



Knížky étvrté.

Kak se zdejší stavové lidšti pripodobnávají k andl-

ským kuoróm.

Dlužen jsem, na poátce tchto knih slíbiv, abych v

tchto knížkách tvrtých pomluvil, kak se zdejší stav lidský

pipodobnává k andlským kuoróm. A však žádný mne v touí

nepopaduj, ješto Hekám, že lito lidé tohoto stavu budu s t-
mito andély tohoto kóru: dobef s nimi budu, kdyžf v ne- s

besiech budu; ale by v tomto kóru byl neb v tomto lovk
z tohoto stavu neb z tohoto, tohof já neumiem rozsúditi.

Než zde na svt jeden stav lidský vtšie nese podoben-

stvie nkterého kóru andlského než druhý. A bývá to, že

nkdy sprostný sedláek neb kupek vtší má milosf k Bohu, lo

než nkterý mnich: a však oba budeta u Boha, ale já ne-

vd, v kterém kóru který bude. Protož nic pro jiné, jen

abych píinu jml, nco o každém stavu pomluviti, Hekám:

že ten slav bude s tmito andly v nebesiech. Protož tyto

tvrté knížky poínaje, ku: že podlé zpósobu své múdrosti, i5

najvtší všech pánóv pán a král všech králóv, stvoHtel Buoh,

zponedil jest v svém blaženém královstvu, a rozdlil v duo-

stojenství ve tH ády sbor andlský, a lo slovu ti jerarchie;

a z tch každý ád ješt se trojí ve ti kuory, a tak jest

všech kóróv devt. Takéž zde na svt v svém královstvu 20

vn a vždy blažený král zpoiedil jest stav trojieho duo-

stojenstvie: první jest duchovní, druhý svtských pánóv,

tetí obecných dlných lidí. Protož nechaje onoho trojieho

poadu andlského, kterým inem to picházie, o zdejšiem

nco umyslil sem pomluviti. Než tolik ku o andlech: že 25

každý nižší andlský ád od Boha, ale však skrze vyšší sebe

ád bére osviecenie, oištonie a svrchovánie svého doko-

náme. Oištnief miením, ne jako by kdy neisti byli, ale

aby nebyli neisti. Takéž i my zde jsúc pod andly naj-
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iiižšíini, 0(1 buiiu, a však skrze andly svaté ináme vše do-

bré tak velice, až sú starší mudrci pravým všetecslveiii byli

zablúdili, když sú vysokým rozumem srozumli, že. což se

z<le dje na svt, to vše jest skrze andly dobré neb zlé,

j až sú je za bohy poceii jmieli, a tu esf, ješlo samému

Bohu initi jmli, jim inili: dobrým, aby jim inili dobíx'.

a zlým, aby zlého nepepúšlli, iince jitn obrazy. A tak

zlí andlé, lociš dábli, vstupovali v ty obrazy a mluvili s nimi,

a zavedli lid dálež dálež božím propuštním pro jich všete-

»"• stvo. Prolož iku: všecko naše dobré jest jich pomocí, že

skrze n Bóh nám iní, což kolivk iní. Než nemníeti jest,

by dobroNolenslvie komu andlé odjieti mohli; ale posile a-
sto, aby se lovk nerozpáe, úmysla dobrého nepromnil.

aneb vzhrozie, aby zlého nedokonal. A takéž práv toto zejšie

i'> královstvo své piísobí B()h jedniem druhé zpoiriezenie. Neb

najprv rád dudiovní uí ád pánóv svtských a ád obec-

ných dlných lidí, co mají initi, a napomíná je, aby vždy po-

mnli na Buoh, a modlí se za n ve dne i v noci, a jich

nedostatky v pokání doplnije, a boží mocí hiechy odpúštie

•^0 jim, a sú se kterých dopustili a kají se; i jiné milosti ko-

stelní svátosti jim podává ádem knžským. Pak ád pánóv

svtských, ten obú túlo brání kivd, bojije za n, a obma
pokoje hledá. Tetí pak ád dlných lidí živí lato oba, t-
lesné poteby svú prací jim dobývaje. A ten Irój ád jest

•ló samiem Bohem ziezen ; a protož má najnižší obú vyšší po-

slúchati, jednoho v jednom, druhého v druhém, a stedmý
najvyššieho, jakož velí svatý Pavel, ka: „Každá duše,'- to-

íš každý živý, „vyšším mocem bud poddána ; nebf nenie moc
jen od Boha, a což jest od Boha, toj' zpoiezené." Protož,

30 ktož se moci protiví, ten se božiemu zpoiezení protiví; a

ktož se božiemu zpoiezení protiví, len odsúzenie nalezne.

Protož dlní lidé obecní bute poslušní pánóm, páni kostelních

starost, a starosty kostelnie Bohu a jeho písmu. Neb jakož

se ves svt divn drží nebem, takéž vešken poad ziezenie

as božieho svatým písmem. Protož i Hekáme, žej' Buoh utvrdil

nad námi své písmo jako nebe ; neb pravda svatého písma

drží nás Ivrdo, abychom svými úmysly nezašli u blud.

A že zvlášt máme poslúchati knží v tom, když koho

vyobcijí kletvú pro neposlušenstvie kostelnie, abychom s nimi
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neobcovali; inoši povedieli, kteí aneb kterým inem mohu

obcovati bez hiecha s kletými lidmi. I pokládají práva pa-

teru vc, pro niž rnohú s nimi druzí obcovati.

Prvá jest : poddaní, sluhy, eleJ mohu obcovali s svým

pánem, když ho zajde klelva, ani jsú u nho, ale nepochlc- ^

bujíc jemu v lom, pro nž jej klnú. Neb a, když jest kto

v kletv, nemá k nmu pistúpiti i jeden a vniknutí v jeho

lovstvie, donidž nevyjde z nie: takéž, když ho zajde, má

u nho býti, jakoj' byl déve; le by to zvlášt kostel za-

povdl, a jmenovit, vida, že netbá onen vyjíti z kletvy. lo

Druhé jest: žena, dti mohu obcovati s kletým, jakož

sem ekl, neposilijíc jeho zlú rad protiv kostelu.

Tetie: pro užitek svój neb onoho. Tiemto inem pro

svój : když by mi co byl dlužen, mohu jej upomínati z svého;

a pro onoho užitek: když bych jemu radil, kudy by z kletvy 15

vyšel.

tvrté: když bych nevdl, by byl v kletv, aneb snad

mnl, by z nie již vyšel.

Páté : když by byla toho pilná poteba kakú píhodu, že

bych snad byl mezi kletými lidmi nemocen, aneb kletý byl ao

nemocen, neb od hladu ml v nemoc upadnuti, neb umieli

nterý; tak by nebyl hiech s kletými mluviti neb obcovati.

Ale jinak zle iní a heší, ktož nedrží poslušenstvie kostel-

nieho.

A každý laké ád z tchto tí, o nichž e máme, má as

nelehce vážili druh dvú; neb jsla jemu užitená. Hlédaj,

kak život jeden každého jest zpoiczen z menších a z vt-
ších údóv: a všech jest teba, i tch, jimiž se lovk zem
drží, jako noh ; i tch, jimiž pohodlé nohám i jiným údóm

iní, jako rukií; i hlavy ovšem, po jejiež smyslu ruce po- 30

hodlé inila životu všemu, i bránila jeho, a noze nosila a

držíla jej. A jakož veliká milosf jest mezi tmi údy: takéž

mezi lidmi tohoto trojieho poadu mla by býti. Neb hlava

sví^j smysl snažn dá k tomu, aby nohy i ruce fráti mohly,

i jiní údi; ruce též, když chtie v hlavu neb v nohu udeiití, 35

bránila, a asto sebe nasadila; též i nohy vrn všecky údy

nosie: a se kdy poklesne jedna, ale velme spšn pomož

druhá. Znamenaj viece, kakáf jest milosf mezi údy. Noha jest

daleko od hlavy, neb prst runí: a však neliehne chtieti mysl,
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ještoj" v lilav, aby se hnula noha aneb prst runí, až to

inhed uiní noha aneb prst. A také uviezne-li trn v noze,

všichni údové sb»*hnú se, vzželejí; každý bude snažen, cht

pomoci tú pomocí, kterúž nióž který: hlava k tomu svój

i smysl obrátí, kak by pomoci Lyh) noze; oi vzhledáta trnu;

ruce vzdobýváta; chí'bet se skloní, zdali by oi uzelc trn;

jazyk zpraví, žej' jeho bolesf, ka: „A, kak mne bolí!" ano

trn ne v jazyku, ale v noze: jediné a by který úd byl

mrtvý, tak by neil druhého bolesti a nehledal pohodlé jiným.

10 Takéžf by mli údové kostelní mieti milosf mezi sebú. Neb

rád duchovní a knžský snažné sv(')j vešken úmysl ml by

dáti k lomu, kak by k spasení tato dva pivedl ; a ád svt-

ských pánóv, kak by pokoj uinil temato dvma ; a ád dl-

ných lidí, kak by to dlali, což by potebie temato bylo.

15 Ale kdež každý sám se miluje, tu sebe nemiluje; než mní,

by miloval se, a mn, by vše k svému zisku pitáhl, i ztratí

vše. Neb ábel ve všech svých radách neoslojí. A to jest

prvnie a najobecnjšie jeho rada, aby každý sám pro svú

mysl chlubnu byl nad jinými, aneb pro rozkoš; aneb aby

:o mnoho nahromáždil; anebo, aby chtl se vrovnali vyšším

sebe, aby nebyl v poslušenství ve jm božie. A protož že

máme pijíti k lomu duoslojenství v tovaislvo andlóv sva-

tých, a nespádném od božieho zpoiezenie ; bume pilni

každý svého stavu, hledaje snažn, a vyšších svých poslú-

í5 chaje, abychom tam v radosti došli, kdež bychom opatili

všech nebes divné zpoiezenie, i všech duchóv svatých je-

rarchie, a toho nad to, jenž jest to vše mohl, uml a chtl lak

mocn, múde a užiten zpoédili. Jehož nám ra pomá-

hati, jenž kralije vky vkóm. Amen.

Pomluva k duchovním.

Znamenavše krátce, kak se zdejší troj stav lidský k onm
tem andlským jerarchiem pirovnává, a že lidé ábelským

chytrým podniecením, sami se milujíc, ten poad porušijí

na své tžké zatracenie, a smiem reci: „milujíc se;~ neb

jist sebe nemilují, kdež se milují tak nemúde, že božie

zpoiezenie k jinému úmyslu vedu, než Buoh ustavil; již pak
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znanienajine, že, jakož v každé andlské jeiaichii jsú tie

kórové: takéž zde v každém z tch tí ádóv, o nichž sem

mluvil, jsú ti zvláštie zpoiezenie, a vždy nižšie skrze vyš-

šie sebe má zpoiezeno a práváno býti. A jakož sobvohiú

a pevrácenu žádostí mnozí z andkív z každého kuoru sú a

v ábly potvoeni : takéž mnozí lidé, pevracijíc zpoiezenie

božie v svých staviech pro svú žádost" pevrácenu, dojdu

s ábly tmi vcné etice. A ti, ktož podlé božieho zpoie-

zenie, andlév svatých následujíc, voli boží pinie každý v

svém poadu : ac zde mosejí pojmieti práce, vcmi radosf lo

s svatými andly budu jmieti, když pán lidský i andlský

každému podlé jeho zaslúženie odplatu dá v svém království.

I ku, jakož i uenníc pokládají: že najvyšší kór z

pi^vnie a najduostojnjšie jerarchie jest tch svatých duchóv,

ješto Serafin slovu; mezi tmi a Bohem nenie jiných du- 15

chov, skrze nž by oni pomoc mli znáti a milovali Boha.

Neb ti najviec plápole milostí boží, a najlép znají a vidie

Boha; a všecky ty dary, kteréž mají nižší andlé, z nichž

jim blahoslavenstvie pocházie z té milosti, svrchovanjie oni

jmají. Ale proto slovu „plápolící milostí," že duoslojnjšie vc ao

jest, plnu žádostí milovali Boha, jenž jest pravda, než pravdu

znáti. Protož od najduostojnjšie vci, ac také i jiné jmají

a plnjie nežli jiní, sú jmenováni, že slovu Serafin hec-
sky, jako by esky ekl: „plápolící milostí." A snad proto

také slovu milovníci, že skrze milost' znají Boha; a což koli 'js

dobrého jmají, to vše od toho jmají, že tak vrúcí žádostí

milují Boha. Z toho kóru vypadl jest ten najkrasší, jenž

jest najduostojnjší ml býti, by byl sstál. Lucifer, jenž jest

z toho kóru; i také z nižších desálú stranu utrhl s sebú.

Neb když jest Buoh stvoi'il jej tak plápoliv milovné mysli, jo

že, kdyby byl to milovánie obrátil k Bohu, byl by vn
blahoslaven ; ale že z své vole hnul milostí k sob prvé než

k Bohu, vida se tak duostojna, a smiem éci „prvé"; neb

jest vc milostí nehnul se k Bohu, aniž se hne; i vzpýchal

inhed protiv Bohu, sob se lib, sám se miluje. A z té mi- 35

losti oblastnie toj' jemu pišlo, že jest vn odlúen Boha,

jenž jest pravda; a všudy jemu jest pravda léžka, a však

ncmóže jie nikdž zbýti; neb ktož Boha nejma milostiva,

len nemóž jeho zbýti hnvivá. Protož pravda jest jeho vlá-
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štic muka a veztlajšie, jíž se vždy protiví, a neinóž jie zbýti,

jakož sem ekl.

Takéž zde iia svte jest naj vyšší ád, jako najvyššie

jerarchia, to jest ád duchovní; a ten se trojí ve Ii poady.

5 Z léch první a najduostojnjší jest tch, ktož srdenú mi-

lostí inihíjí Boha; jakož sú hýli od poátka vrúcie milosti k

Bohu lidé, jako Mojžieš a jiní proroci, svatí apoštolé, evan-

<relisli i uenníci, skrze než Buoh táhne k milování sebe vše-

cky jiné ády nižšie, jakož skrze ten najvyšší kuor Serafi-

10 nov osvecije nižšie kuory. Neb skrze ty lidi dal jest Buoh

písmo svaté, a jich smrlí utvrdil je nad námi jako nebe;

v nmž uení známost* vezmúc, opte podadie nižším ádóm.

A ješt jsú lidé, ješto se k tomu k(')ru najvyššicmu pipo-

dobnávají v svém ádu; jakož jsú mnozí svatí pústenníci

lá a svatí zákonníci, ješto jsú živi lak, jakž jich potvrzení zá-

kon velí; a mnozí jiní šlechetní, nábožní lidé, tak z muži

jako z žen, po všem svtu, již sú vešken svój úmysl vzdvi-

hli kBohu, nic jiného nežádajíc, jedno Boha: tyf já miením,

ješto v jednot kesanské jsú a v kostelniem poslušenství.

íi« Ti, a se kdy i poklúznú, neb tlo, ješto se na však as
porušije, obtžije duši: však se inhed vzhoru vschopie, po-

iiovadž nade vše milují Boha, a sebe pro jiné nemilují, je-

diné aby v nm svú žádosf naplnili. Protož takovým lidem,

kdež kolivk jsú, když nejsú úmyslem protiv písmu, a se

•J5 zdá i bláznovstvie nám tlesným jich život, zn zlé neslušie

jmieti jich úmysla. Ale však kdyby co mienili protiv písmu,

neslušie jim blúditi dáti; ale hodné, je napomenuti dobrotiv.

Neb ztáhl jest nad námi Buoh své písmo jako nebe, jakož

sem ekl, v nmž máme poznati voli boží, donidž nepijdem

ao v svatých andlóv tovaistvie, jimž písma nenie ti*eba; neb

vidie Boha okem k oku, v nmž vidie všecko. Pakli kteí vidie

písmo, jako zákonníci, a netbají; dobré jest je napomenuti,

aby ku písmu bedliví byli. I ku tm najprv, ješto nemajíc

mnoho písma, a zdá se jim, by velme Boha milovali: aby

35 najprv poslušní byli kostelních starost, nepedili ped nimi ; a

druhé: aby drze jin , ;h lidí sob na mysli zle nesúdili. Neb

jakožf jest devt andlských kóróv, a najpi-vní najviec milují

Boha; a však také milují i najposlednjší, a i mén: takéž vy,

a jste z toho poadu, v nmž viece jiných plápoléte boží mi-
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lostí; všakf ješt jsú i jiní rádi, v nichžf, a méné, a však

také milují Boha. A reklf jest Kristus: „S námif jest, ktožf

protiv nám ncnie." te se v knihách o synech Machabeových,

že Eleazar, když boj vzal s nephitely, uzel slona s znamením

královým v oné vojšt; mn, by tu král byl, i života zapo- r.

menuv, hnal tam hrdinsky, poi^ítil slona, a slon jej pipadl

a udávil. Tak mi se chce lomu nynie rozumli tiem pohan-

ským králem línech smrtedlný, a Eleazarem li lidi duchovníc,

ješto udatn bojijí proli hiechu smrledlnému, jakož sej' t-

lesn bylo pihodilo lomu Eleazarovi. Neb Eleazar tolik se to

die esky, jako by ekl: „Buoh mój pomocník." Protož

k nmu mohu duchovnie lidi pirovnali; neb oni ufají u po-

moc boží. Ale jakož lu tlesn padl Eleazar. když uzev

znamenie královo, svého protivníka, mnl , by tu byl král,

ano tu nebylo jeho; zapomenuv sebe, hnal lam, poítil slona, 15

a slon jej piipadl, a on lu zahynul: lakéž nklo z duchov-

ních, uze v nkom znamenie hiechu smrlelného, i mn,
by lu byl hiech smrtelný, bude onoho súdili kiv aneb

trestktati; a lak sejde v své rozšafnosli; nebudu na tbáli,

jako na umrlého, poovadž jej uzie bez rozumu. Jakož se !io

stává, že uzí nklo nkoho v ruše krásném, a rúcho krásné

jist jest znamenie hrdosti; i vzsúdí jej, vzžehe na bez-

pi-émn: a ktož znají onoho, žej' dobrý, žej' toho poteba n-
kaká, že toho neriní pro lu hrdost, jcšlo by až smrtelný

hiech byla, lomu lenlo lak oblacinie, jako by umel v svém 25

smysle. A téžf jest i o jiných hiešiech. Nechválímf já zna-

menie hrdosti obecn; ale vystiehám, aby ne vždy znamenie

hiecha mli za hiech ; a sprostnými' mluví, aby v své sprost-

nosti nezhynuli. Prolož, když ste písma neprozí-eli, poposlú-

chajte nkdy uených lidí; a že nemóžele v srdce jiných vjíli, 30

pro podobenstvie a znamenie hiecha nerazit, by drze súdili

jiné, jako by oni svými iny k vnému slušeli zatracení. Neb

k vnému zatracení i žádný neslušie, jen pro smrtedlný

hiech ; a smrtedlný hiech nikdy nenie, donidž všie vcí

milosf k Bohu neb k bližniemu nepohasne. A toho sám v 35

sob lovk nevzdy pozná, co pak v jiném? Nemohuf také

tohoto zamleli, neb to bývá mezi lidmi, že nkterý velra

se vsvietí milostí k Bohu, až jako vsviedí, ež by se od nho
i jiný nkto mohl zapáliti, práv jako uhel živý: ale jakž
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jej polka prolivenslvie neveliké, tak pohasne, lak zrná; a

druhý bude zdáti se studen u božiein milování: a když ho

potká prolivenslvie, teprv se rozhoí; neb sej" v neai tajila

milosf, ale vlsiej* i)yia nežli v onom. Práv týmž podo-

5 benstvím, jako kámen vápenný, když shoí, polom bude

studen: ale když na vzlé klo vody, rozhoit" se; a uhlík

horký, svtlý, velmi svielí horkostí: a málo na vzléš vody,

takf zhasne. Prolof to pravi, aby nábožní ne všech odsu-

zovali, a nevidie kterých plápolíe milostí; nebf sám Bóh

10 vie, kéf jsú jeho, a nám vsej' schováno v nejistosli: jenž

plápolí, móž u pokušení pohasnuti; a jenž se zdá studen,

móž se v nm n protivenství milosf rozmoci. Znamenajíc,

coj' Buoh odpovdl Eliášovi, když jest ekl: „Aj, Hospo-

dine! zrušili sú tvé oltáe, a zbili sú proroky tvé, a já

15 sem jediný ostal, a hledají mé duše.-' Odpovdl jemu Buoh,

ka: „Neiekaj, by sám jediný byl; ostavilf sem sob sedm

tisic(3v mužóv, ješto sú dáblóm neslúžili.-' Hlédaj, kdež mnl
Eliáš, by sám jediný slušal k Bohu, tu sú také i tchto sedm

tisícóv mužóv slušeli: takéž, kdež vy snad mníte, by jediné

JO z vašeho poradu slušeli do nebes, tu uziíte, že i z jiných

stavóv také do nebes pojdu lidé, a i z nižších, kteíž je

práv zdrželi budu, aneb pokáním opravili.

Druhé slušie vám na to slovo svatého Jana vždy po-

mnieti, ješto die: „Kak móž kto i*éci, miluji Boha, jehož

25 nevidí, nemiluje-li svého bližnieho, jehož vidí?^ A opt:

,.Kak móž éci, miluji bližnieho, a vida jeho potebu, a moha,

i nepomóž jemu ?' Ved ten poi"ad svatý, ješto Serafin slov,

kakž kolivk svú mysl všicku upel jest v Bóh i svú žádosf,

však kdyby nižších poadóv andlských nebylo, oni by sami

30 ty všecky úady na se vzeli, a všecka by poselstvie k nám

dáli od Boha, ješlo nynie pósobie nižší; proto by jim nic

milosti k Bohu neubylo : ano se te, že k Izaiášovi proroku

z tch andlóv poadu Serafinóv byl poslán jeden, aby

sal poskvrnu jeho úst. Takéž, ktož kolivk jsú z toho po-

35 adu tak duchovnieho, ješlo svu vzdviženú myslí z pravé

milosti spatijí Boha, uziie-Ii pilnú potebu svého bližnieho,

nenie-lif jiný, klo by jemu potebu uinil, neku tolik na

duši, ale také i na tle: hlédaj, by nesahaje vína, nerozlil

piva, jakožf sem déve vdovám ekl; tociš cht milosf k
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Bohu jinieli, by neubineškal jie k bližiiieiiui, zapomena vicry

nad ním v jeho núzi. Stež se toho, byf Kristus nepijda

k tob v svých údech, nechf jest v jednom a snad v naj-

menšiem, cht od tebe poteb zdejší, i nenalezl tebe tak

nerodna, žeby jemu v lom odpovdl, cht pokojn sedti í>

u jeho noh s svat Maí Magdalenu: kto je vie, pijme-li

t s ní k svým nohám v pokoj, když by nechtl jemu naj-

prv s Martu zdejšieho pohodlé uiniti? A vicš to dobe, žef

jest sám ekl: „Což ste mému najmenšicmu uinili, to ste

mn uinili." A takéf jest ekl: „Ktož chce najvtší býti, '<•

ten bud všech sluha.' Znamenaj, že svatý Jan Kstitel zru-

šil oblastnie náboženstvie, aby uil cest boží a z hiechóv

trestktal. Svatý Bernart pijal opatstvie, svatý Augustin bi-

skupstvie, svatý eho papežstvie: a všichni byli tak nábožní,

že jim pokoj viece dával náboženstvie, než sú jeho práci- ir.

jíc jmli. Však sú se vázali u práci, neb sú mli pravú milosf

;

i nehledali tolik, co jim jest dobro, ale co by bylo i jiným

dobro. Rozumli tomu, že ta zdejšie útcha v náboženství

jest jen jako po sniedánie malý drobtík oné rozkoši vné,
i nechtli proto nenaplniti vole božie. Neb ne každého po- '^f

sadie s pátely za stuol, komuž dadie posniedati. A mošif

ješt viece éci: mnozíf sú pyšni byli z takového utšenie,

žef sú zašli v kacieské bludy, nechtiec obecného lidu za

nic jmieti, jako by oni sami kostel byli; jako také beghardi

a begyn, ješto sú ve mnohých vcech kostelem svatým od- 2a!

súzeni. A tif sú, jakožf já mním, z dobrého utšenie du-

chovnieho púru vzeli svým nedostatkem. Protož znám to

a chválímf to, a vímf lomu, že to duchovníc utšenie jest

dobré; než loto praví : že i to neni bezpené na svt
miesto; i v tom lovk rtem, aneb sám sebú nióž oklamán s«

býti, jako sú ped námi se oklamávali, za nie tch nechtiec

mieti, ktož sú tolik nezkusili sladkosti aneb utšenie duchov-

nieho. Kivda-t to! Icbaf sej' na uzd niicli; ješt sme

cíle nedobhli. Hlédaj, by neletl pední, a ho žádný, a

snad najzadnjší nepedejde! Jest ješt toho u písm i jiný as

píklad, že slušic nkdy nkomu pro pilnú práci o nkom
vážiti se utšenie u pokojném náboženství, jakož sem ekl:

jako by sniedánie oželel, in libosf nkakú hospodái v ta

doba, aby ho pak od obda neodchnal. Hlédaj, Jakub pa-
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triarcha, joslo ml dv žen: nekrasší s oima poluchlýma,

ala znaiiicnává život pracovitý v dobrých skutciech, jenž jest

ploden, maje šest skutkóv milosrdných, jako šest synóv ona

mela ; druh krásnu, a ne tak plodná, a ta znamenává du-

5 chovnieho života utšenie. A když chtl Rachali, dána jemu

Lia prvé, a potom Uachel; neb prvé slušie pracovati v do-

brých skutciech, a potom z toho má pijíti k duchovnieho ži-

vota utšení v náboženství. Znamenajž viece, že la krasšie

potom na nájmie dala svého \nuže z své postele oné ne-

10 krasší za jedno ovoce krásné hledati, a ješto dobe vonie,

ale jiesti nenie chutné, a to slulo mandragora: jako by pí-

smo taký píklad chtlo dáli, že nkdy pro dobrý píklad,

aby byl jiným jako von dobrá, lovk má své libé útchy

penechali v lom pokojném náboženství, a práci se dáti v do-

15 brých skutciech. Neb a jest nechutná práce, ale jest krásna

hledati, a dobe vonie svým píkladem. A však proto vždy

mj vzdviženú mysl k Bohu; což koli iníš, nezapomínaj

Boha, jelikž móžeš: jakož svatí andlé, a k nám djí po-

selstvie, však z své mysli nepustie Boha. A paklif Bóh tak

20 zpósobí, ež budeš moci mieti prázden; ovšemf jie neslušie

jinak zvésti, než aby se vždy s Bohem kochal, o nm my-
sle, o nm mluv, o nm píše.

Jest pak úpad ol)Ccný od toho kóru najvyššieho všech

lidí, že se sami ponu prvé než pravdu milovati ; a tak oslnú

«5 tú milostí, že, což se jim podlé jich slepoty líbí, to mnie

pravdu, a tak zajdu ve všecko zlé. Jakož pokládá svatý

Pavel, ka: „Budu Hdé, ješto sami se budu milovati;" a jako

by ekl : a z toho milovánic nemúdrého to pocházie, že budu

sbožie milovati : ,.a budu mysli vznesené, pyšni, hánce božie,

30 smilni, milovníci rozkoši viece, než Boha.^ A tak i jiné zlé

vci tu pokládá, ješto z toho pocházejí, když se kto sám

pone milovali. Jako jest Lucifer se prvé oblíbil než Boha,

a svú milost všicku od Boha obrátil k sob; a když sám

v sob bez Boha nemohl ssláli : ím jest byl pirozenie mi-

.15 lovnjšieho, žeby vtší chuf byl jml jím, kdyby tu milost

byl obrátil k Bohu, tiem vtší tesknosf jmá a vtší núzi, i

vlšie zlosf obchopila jeho úmysl. Takéž mnohé lidi Buoh

obdaroval na svt tak milovnú myslí, žeby mohli slušeti

k tomu poadu najvyššiemu, plápoliv milujíc jej: i obráfie
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lu milosf samí k sube; a vidlic, že v sobe sami nemohu

úttjchy jiiiicli, jediné lesknosf; nziec pak slvorcnie božic,

po neniž by mohli poznati IJoha, pak netbajíc na Bóh, tu

svú milosC obrátie k nému, ne pro ne, ale se milujíc, své

rozkoši hledajíc v nem. A lak i zablúdie mnozí, že vn 5

ztralie Boha, nechliec od slvoienie své žádosti odtrhnuli; a

tu milovnú mysl, jižlo sii od Boha vzeli, aby jej plápolivé

milovali, jakož sem ekl, obrálie plápoliv k smilné milosti,

v lu neist milosf poddadúc vešken svj úmysl, o tom my-

sléc, o tom piesni kladúc, ješto by tu milosf obráliec kBohu m
o nem zpievati a jej samého chváliti jmli. Cof se zdá, by

nejeden milovník ženský byl lu milosf své milovné mysli

obrátil k Bohu, jakoj' byl obrátil k smilstvu, i-Ii by byl ne-

mohl o Bohu v dobré žádosti zpievati piesni, když jest tak

o smyslné zpieval neistot? A zdalij" svatý íleho nejml i5

útchy dobré, když jest zpieval o Bohu, ješto i dnes v ko-

stelech zpievají mnozí s velikú chutí Bohu na esf? aneb

David, když jest hudl Bohu na esf, a chválu jeho u vese-

lém duchu prozpvuje?

A lak rozliní lidé rozlin slep |)a(lají v hi-iechy of,

kteréž koli, milujíc sami se, nechliec i jedné" praciky po-

jmti, by se zlé milosti obránili; ale, jakož sem ekl, uziec

v stvoení nestatenú libosf a králku útchu, ješto by mli

po tom poznati, žej' mnoho libosti a útchy v stvoiteli všeho

svta, i ptáti se po nm dále jako po sledu: lu se sledu 05

okojiec, k stvoení svú milostí velnu; a ikdž plné útchy

nenaleznúc, od jednoho k druhému blúdie, a vždy toho žá-

dajíc, jehož nejmají. A lak zablúdie onen v hrdosa v pýchu;

onen v lakomstvo, chl vše sám jmieti; onen v rozkoš la-

koty neb smilstva, aneb pak se poddá Icnstvu ; onen v hnv 30

vpadne a v závisf: každý tak velice, jakož velice Bóh dal

jemu milovnú mysl, jíž by jej mohl nulovati, kdyby k nmu
ji obrátil; a podlé |)lápolánie té milosti byl by vzal miesto

s luii andly, boží milostí plápolícími: ješto sice, a se

pokáním jako svatá Maí Magdalena, neb svatý Augustin, neb 35

svatý Pavel ncobrálie, odsúzenie vezmu s tn ábly, ješto

sú svú milostí pevrácenu vypadli z tolio k('tru najvyššieho.
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Zákonnikóm.

Druhým pak, ješto písmo mají, zákonnikóm, neb se ti

ovšem mohu pipodobnali k tomu kúru najvyššiemu, jenž

Serafin slov, bech ekl v tch knihách, ješto sem byl

(Iéve napsal, jen tolik: .Boha-dle! držte se písma, pomniec,

5 že písmem máte súzeni býti ; každý viz, pod kterúj' ehulii

ustaven jeho zákon, tu drž, jakžf svdí; ncmni, byf kto

mohl, vejda v ehulu a poddada se jí, i zrušiti ji: onaf nad

ním, ale ne on nad ní má panovati." I bylož by dosti e-
eno múdrým. Ale že ne všichni zákonníci mohu mieti písmo;

10 jsú konvrši, jsú jeptišky nkteré, ješto neumjí latin; pakli

tú, ale nerozumjí: pro ty zdálqj' se jednomu dobrému

druhu hodné, ab^chtiom bhem, jakož sem obykl, také na-

psal nco zákonnikóm, zdali by kdy které slovce bylo komu

úžitecno; aneb otci a matory aby vdli, na své dietky

15 mají strojili do zákonóv.

I vzpomenul sem, cht o zákonicch ponduviti, ono ža-

lostné slovo Jeremiášovo, kdyžto ubohý kmet srdeným plá-

em plakáše zboenic Jerusalémského, ale viece mienieše

duchovnieho Jerusalema zboenie, nežli tch zdí. I plakáše,

20 a ka mezi jinú eí: „I i kak jest potuchlo zlato! prom-
nilaj' se výborná barva ; kamenic svatyn toj' i sem i tam

rozptýleno po uliciech!" I móžem dobré stav zákonnií k

zlatu pirovnati. Neb jakož zlato jest najdražšie vc a naj-

istšie z tch všech vcí, ješto z zem móžem dobyti, a

23 istie se ohnm: takéž stav zákonní jest v duoštojenství

nade vše stavy; neb najvtších šlechetností jest píina, po-

dlé všeho svého zpoiezenie, každému, ktož by chtl rád

k Bohu bez zkalcnie od tohoto svta hubeného a pracného.

Zákoni jsú pravý chládek a otdechnutie tomu, ktož se chce

.30 skrýti ped pálením žádostí svtských ; i koráb, v nmž móž

lovk, nezmoe se hokými vodami, pejíti moe tohoto

svta. Také svatý Augustin pirovnává zákony k tm lodem,

ješlo u beha stojie. Neb s té strany, s kteréž mají úmysl

duchovní, jsú jako u beha, nebojiec sebúe; ale s té strany,

9
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ješto tlo žádá protiv duchu, jsú od moe ješt, a vlny mo-
ské obrážejí se o n a inie jim nepokoj, najviec, když

spolu nedržie se sebe. Protož lodie ! ješto u beha stojíte,

držte se spolu; nedajte sebú toiti vlnami tohoto svta za-

hylého, af se o vy obraz! ec zmiší. Neb to jest jisté, že a

když zákoni dobe se držie duchovenstvie, nejedná vlna,

již mee búe tohoto svta, upokojí se, o n se obraziec,

když sob ne jeden svlský die: -I pro bych bujal, ano

tito zákoiiníci, chtiec k Bohu, tak jsú pokorni? I kak já

mohu do nebes, vždy sloje po rozkoši, ano zákonníci mnohá lo

mají utrpenie? I kak já chci mieti boží milosf, žádaje ci-

zicho sbožie, ano zákonníci i žádný svého nie nejma?"

Malý-li jest dar Bohu, svú voli pro Buoh poddati starost

svému podlé ustavenie zákonnieho vposlušenslvie? však jest

lepše poslušenstvie, než která ob. A ím-li se kto móž ir.

lépe Bohu oplatiti, jen jakož on všeho se byl poddal pro

ny k smrti, aby takéž lovk všichnu svú voli pro poddal

starost svému podlé zákona? Když jest vzácno Bohu, ješto

pro kto dá co svého: ím jest vzácnjie, když se sám

vešken dá ? Niímž lépe lovk za hiechy došli neuiní, jen uo

poslušenstvím; neb prvý hiech sfal se jest neposlušenstvím,

pro nž jsme poddáni všemu hubenství. Málo-li dobrého

jest pi tom, aby, nie svého nejmaje, ml potebu lovk,

aby jen o Bohu myslil, o nm etl, zpieval, jemu se modlil,

ano se neteba o nic sváiti, o nic hádati, za nic takového sr.

báli, ano jiný o jeho jedení, pití, ruchu, schrán, i kteréž

koli tlesné poteb má péi ? Pakli se komu to neštstio

pihodí, že bude kterým tajným božím zpodobením opatem,

neb prevorem: však to ne každému; a ještž i len, a má

zde ztrátu v náboženství, ale z práce a z žalosti bydla po- -lo

kojného, a z poslušenstvie zákonnieho, a z té viery a mi-

losti, když bude vrn obmýšlévati svú bratí podlé zákona,

odplaty neztratí. I jest-li také kde miesto bczpenjšie i-
stot, než v zákon podlé jeho zpósobenie? vždy byli pod

stráží, vždy mieti neprázd sval s hodinami i s jiným oby- ar.

ejem podlé ustavenie zákonnieho, vclikéj' odchnánic s mysli

neisté žádosti ! A zlé zamyslí, chce-li, móž skoro odmy-

slili; neb ne inhed móž tomu píti.

A to jsú ty ti zvlášlie šlechetnosti, na nichž jest, jako
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na dobrých základicch vyššie vrstvy té zdi Jerusalema

nebeského, uložen každý zákon; jichž se mnoho dobrého

móž držeti, neb jsú píina kterýchž koli šlcchetnnsií. A

zdali to duostojno v zákoniech chvály, když jich mnoho bude

s v jedné milosti, milujíc Boha, jako jednu duši majíc a jedno

srdce, kdež i žádný nedic: „Toto jest mé!" jakož svatý Lu-

káš praví o pr^•ních kresténech svatých? Jisté k tomuf jest

pokik! David, jsa pinucen duchem svatým, aby zavolal zna-

menité, ka : -Aj, kakf jest dobré a kak kratochvilné bydliti

10 brati v jednot!" Šalomún praví: „Dobroj" býti dvma:

spí-li jeden, druhý ostiehá jeho ;
jest-Ii zima jednomu, druhý

jej sheje;" tociš, jest-li jeden netbav svého dobrého, jako

by spal, druhý jeho ostiehá, aby nezašel v hiech, až jako

i procítí, že sám bude snažen stieci se zlého; jest-li zstydl

15 u milosti, druhý jej napomíná skutky dobrého píkladu, i

radii dobru, až se opte i zaheje; pakli poblúdí kto v zá-

kone, ale má inhcd pokutu jistu: lepej' pokutu zákonní po-

mstili zákonnie kivdy, nežli bratra neb sestru ostaviti k boží

pomst a k zlému píkladu jiným. Protož i toj" hrozná šle-

20 chetnosf v zákoniech, nenechati zlého bez pomsty. Jest-li

pak co lepšieho na tomto svte než pokoj ? a ten výbornjie

nikdž býti nemóž než v zákoniech. Jimf jest ekl Kristus

:

^Pokoj mój vám dávám; pokoj mój vám oslavuji: ne jako

svt dává, já vám dávám."

25 Divn svt dává pokoj : mušif vám povdieti, kakýf

jest pokoj svtský, aby po nm netužili, ješto mníte, nezku-

sivše, by lahodná vc byl svt. Svtští lidé, aby pokoj mli,

ovšem veliký nepokoj mají. Neb iekají lidé svtští: „Aneb

mosíš lidem nepokoj initi, aneb od lidí nepokoj trpti."

30 Hlédajž, jest-UE pokoj v svt, initi nepokoj : nepokoj jest,

a veHký! a nahodí se tomu uiniti nepokoj, ješto také jiným

rád iní nepokoj; jenž se jemu týmž oplatí, když by rád

byl pokoji. A pakli i tomu nepokoj uiní kto, ješto trpí

rád nepokoj pro Bóh, však z toho i pošlé nepokoj pijde,

35 když Buoh nenechá bez pomsty zlého. A proto i zde i-

niti nepokoj jiným s pokojem svým i žádný nemóž. Pakli se

zdá, by dal komu svt pokoj : ten pokoj jest falešný, a brzo

mine. Protož, ktož žádá s svtem pokoje, cht se slíbiti

svtu protiv boží voli, vida hiešných pokoj a neznamenaje,

9*



132 Knížky tvrté.

kak jest lestný ten pokoj, velni hýí. Svtští také asto

k sob krásné mluvie, jako by spolu pokoj mli, ano v srdci

nepokoj hrozný. aslo die jeden druhému : „Poslúžímf rád

;

což tob libo, tof uini;'' a odejda jím poklamává, podstívá

na jiného, aneb škodí jemu leckaks tajn, a pakli uzí svj >

zisk, i zevn uškodí jemu, móž-li kudy; brzo toho, co sej'

skazoval, zapomene. Tof pokoj svtský, jen pochlebenstvie

a oklamánie!

Ale pokoj len, ještoj' Kristus mienil, ka: „Pokoj mój

ostavuji vám, a tak dávám, ne jako svt dává," jest lepší lo

než svtský; neb dává v nebesiech pravý, beze všie ne-

snadnosti, ale v divné chuti. A ten, ještoj" zde ostavil, jest

také lepší, než dává svt, kakž koli jest ješt neplný; neb

ob tu stranu, ješto tlo, jež se porušije, obtžije duši. jest

ješt s zámutkem : však ob tu stranu, když duše panuje nad i5

tlem, jest pokoj nerovn lepší, než svt dává. Jakoj' o

svatých psáno, že zdáloj' se nemúdrým lidem v oi, by oni

nirúc, nepokoj mli: nalit mli hrozný pokoj v své mysli.

Svtský pokoj otec s synem neb vlastní bratie zlratie pro

sbožie: ale pro tento duchovní pokoj svého sbožie sbožní lidé 20

ostávají. Ten sú pokoj apoštolé a za nich oni první kestné
jmli. Neb jakž sú vieru pijeli, tak vše, což sú mli, ped
apoštoly kladúc, v obec dávali, a žádný jich ncekl: „Toto

jest mé, neb toto!" tak sob umyslivše, že jakož mli jednu

obecnú vieru, takéž aby jednoho spolu sbožie užívalf. Ne- 25

zdálo se slušné dobrým lidem, by nebyli spolu téhož sbožie

úastni tlesného, když jsú spolu úastni téhož daru duchov-

njeho. A tak sú mli zde na svt pokoj; neb pokoj jest

úklidnosf mysli. Jakož o nich píše svatý Lukáš: „Bieše,"

praví, „tch, ješto vriechu, jedno srdce i duše jedna, ani au

bieše který chd mezi nimi." Taj' šlechetnosf byla v prv-

ních kcstnech, pro nž sú spolu v pokoji byli. Ale již

jinak jest na svt! Oni, jakož svatý Augustin praví, ncmy-

slechu o sob, aby nebyli lani; ale báchu se, aby druhý

nebyl laen: ale již jeden druhého poteby neobmýšlévá; 35

již jeden laen, druhý se opil. Již jesl ten as v svt,
o nmž pravieše spasitel, ka : „Proto, že se rozmóž nepra-

vosf, zstydne nmohých milosf." Zdalij' se nepravosf neroz-

pnphla v svt, ano jeden na druhém láká leckakýchs pod-
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mluvení, jinak e popatlna, než onen mysli? Kakž sob
lidé v svét viti mohu? a nevriec sob, kak se budií

milovati? a nemilujíc sebe, kaký pokoj mohu mieti?

Protož ducha svatého zpósobením svatí otci, vidúc taký

5 rozbroj a nepoad v svt, a najviec z toho, že každý sob,
ož móž, sobí, ustavili zákony svaté, v nichž by ist slú-

žili Bohu, držiece istotu tla, a pokorn držiec zákonné

poslušcnstvie, a u pokoji nemajíce nie svého. Neb z to-

hoj' najvtší nepokoj, že jeden die: „Totoj' mé; to já mám
10 mieti!" a druhý: „Ne, mé jest; já mám mieti!" A protož,

ku, otci svtí ducha svatého nauením ustavili sú zákony,

aby as a v zákoniech sdrželi ten slav duostojný prvních ke-
sanv, jimž jest bylo vsc obecno; což sú mli, to vše v

spolek, že i žádný nei-ekl: „Toto jest mé!" aby lak zacho-

15 váli ten pokoj mezi sebú, jehož svt nemóže dáti. A žej'

tak mnoho ctného a dobrého v svatých zákoniech ustavenie;

dobe je mohu k zlatu, jež jest najdražšie vc, pirovnati.

Ale vizmež také, eho žalostí Jeremiáš, co die v svém

smutném plái. Žalostn die: „I i kak jest potuchlo zlato!

!ic výborná barva la se jest promnila; rozptýlenoj" kamenie

svatyn po uliciech!- O žalostná vci všem, klož milují esf
a ozdobu Jerusalema duchovnieho, když jest také krásné a

drahé zlato potuchlo, když sej' tak výborná barva zmnila,

když jest kamenie svatyn, ješto by mohlo býti ozdobeno

25 zlatem a jeho výbornú barvu, rozptýleno po uliciech! A všakž

odtucha, žej* kamenie ostalo kamením: zdali kdy pijde na

to, že opt bude sebráno a okrášleno? Jakož sem ekl déve

:

zákoni sú k zlatu pirovnáni: ti sú, po hiechu! mnozí po-

tuchli, a tak svá ustavenie a svú ehulu promnili, že, je-

30 stoj' déve byla upiemá cesta do nebes z klášteróv , to

již nevd, minú-li nmozí peklo božím tajným milosrden-

stvím; ale nelze, by hrozných muk ušli v istci ohn pe-

kelného: neb já ne zákony, ale pokrytstvie hrozné v klá-

šleiech mnohých vizi ! Nemienímf dobrých zákonníkdv, ale

35 ty, kteíž jsú vinni; vd, žef mi odpustie dobí, nebudúf

se na m hnvali z této ei, A ti zlí, kteréžf miením, le
mnišie jsú, le jeptišky, af se i rozhnvají z toho, netbámf

toho. Klož jest v šeedství, nech af se ješt zšeedí, jakož

jest psáno v tajném zevení svatého Jana. A všakž bych rád.
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by píijdúc sami k sobe, i znamenali, odvrhúc hnv, prav-

du-li pravi; neb hnv loveka oslepiije jako i milosf. A po

nj' to pravda, jakoj' byl svatý Augustin ekl: „žej' lepších

neznal brzo, mimo ly, ješto sú prospli v dobrot, jsúc

v zákonicch ; ani také horších, než ty, ješto sú, v zákoniech r.

jsúc, pohynuli v dobrot,"

A protož mnoho zlého slyšeti jest od zákonníkóv, neb

netbají svého ustavenie. Mnozí chtiec sluti zákonníci, a ne-

býti, jsú pokrytci, a túc neb slyšiec, kak velme písmo

hyzdí pokrytstvo; vdúc, žej' pokrytstvo, chlieti sluti tiem, lo

nkakú podobností se pikryjíc, jímž kto nenie. Protož,

v kterémž koli klášteiu, v mužském neb u panenském, což

koli mají a mohu mieti z práva, i nemají toho v obec, ale

zvlášt, kto djí, žej' jich ol)láštie: darmof se Zííkonníky

nazývají; pokrytcif jsú! V žádném zákon nenief odpuštieno. '•">

by kto mohl mieli co svélio. Jsú nkterá odpuštnie a

oblehenie v nkterých khí.štcriech obdržána od papežóv pro

nkterá vc pilnú: ale ne své vlastnic penieze mieti, neb

úroky, neb dobytek, neb kteréž koli sbožie. Neb jest jako

základ zákonní najprv, aby i žádný sob nic nesobil ; ale což uo

podlé zákona mieti mohu, aby lo ve spolek mli, a])y se o nic

nebylo jim phiny kramolili. Snáze i>y papež uinil ze mnicha

nemnicha, neb z jeptišky nejeplišku, nežli aby své vlastnic

penieze neb úroky jml. Neb jakož nemóž mnichu, donidž jest

mnichem, oženiti se odpustiti: takéž nemóž odpustiti, by 'íí

ml své oblášlie, a jsa mnichem. A též jest i o jeptiškách.

Což pak mohu éci: „Odpustil nn opat, neb provincial, neb

minister?" co móž ten odpustili, jenž jest týmž svazkem svá-

zán podlé svého ádu? Ve ne opalóvf jest zákon, ani aba-

tyšin, ani provincialóv, neb kteréhož koli starosty vašeho; au

ne jim sic slíbili istoly a chudoby, ac ste pro Buoh jich

podlé zákona slíbili poslúchati, ale Bohu ste slíbili. Pakli

by mohli vám kto odpustiti své sbožie mieti, jehož nemohu,

však by proto licomrní pokrytci byli, kúc: ..Jsme zákona

svatého Augustina, neb svatého Franciška, aneb svatého Be- 35

nedikta," když by ne jich ehuli jmli; ale riíli by éci:

„Jsme tohoto," mcnujíc jej, ještoj" vám zboil i-ehulu tch sva-

tých otcóv. Však viele, jste-li svatého Benedikta, že ten

i rafijky své vlastnic nedá mieti ;
pakli jste svatého Augustina,
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ten praví : „I žádný ncrci, by co jeho vlaslnie bylo, ale vše

vám bud vespolek;" a pakli jste svatého p-mnciška, pí-eclte

ehulu, v kaké vám chiidube ustavil svój zákon : netolik by

oblášte sobe nojmli penz, ale aby i ve spolek jich nebrali

5 v svoji ruce, lociš v svú moc ; ale ktož vám dáli chce al-

mužnu, aby ten obrátil na vaši potebu. Já pak nevd,
ktoj' vám tu glozu nalezl, aby obinúc, i vložili v kuklu

:

však i polom vynmete z kukly. Chcete-li glozu své ehuly

a výklad poznali, tete v téch knihách, ješto Klementini

»•» slovu aneb Extravaganli; razif, na jiné se neobracijle. Byf

byl chtél svatý Augustin, neb svatý Benedikt, neb svatý

Francišek, neb kterýž koli jiný, jakž jest jeho zákon potvr-

zen papežem, promnili co toho, ještoj' potvrzeno, nebylif

by mohli: což pak jich námstci? Pakli vám kto die : „Pa-

15 pež 3Iikulavš odpustil nám a promnil;" proež tehdy, jakož

sem i dí'éve ekl, nemenujete se joho ? A ve po tom pa-

peži ty knihy oboje, Klementini i Extravaganli, sú sebrány,

v nichž také zvlášt jest výklad ehuly svatého Franciška

popsán. Neb sej' potom jiným papežem nezdálo podobné,

20 by sílili kto bratie neb sestry zákona svatého Franciška neb

Augustina, a nedržiec ehuly jich; i promnili suta nkterá

ustavenie toho papeže Mikulavše. A také sú viece sob
byli odpustili, nežli jim jest ten papež oblehil, jakož ti cinie,

ješto se jim dadie ujieti za prst, ani pak za vši ruku.

íí5 Protož, nevíte-li mn, otiežle upiemých mistróv svatého

písma aneb jurist, a rozpomete se, kak ste vy to zlato

uinili, žej' potuchlo; kak ste promnili výbornú barvu; kak

jest vaší vinu rozptýleno kamenie, svatyn. Jistj' zlato po-

tuchlo, když v zákonníciech nénie milosti, když ne jeden o

30 druhém, ale a ku téžm každý o sob má péi, sob hro-

máždí penieze, pátely neb tovaiše oblastnie, rotu zvláští,

pna se, zdali by byl uinn starost; zdali by k úadu pišel

;

zdali by ml, ím by založil klášter, aby jej uinili pevo-

rem, aby sob snad viece nakradl potom; zdali by bylo

35 teba nákladu k dvoru neb k vyšším sebe, a by s ním vo-

lili jiného. Aj, kak jest zlato klášterské potuchlo, ještoj'

nerovn lepšie než arabské! Déve za neštstie sob kladli,

kteréhož volili starost: ale již to za veliké štstie mají,

a to vše z toho, že protiv zákonu své obláštie mají; neb
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jeden druhému v túž oplatu odpiištíe míeti to, ješto zákon

brání. Druzí pak menší, ješto nemají té nadje, by k úa-
d<'»m pišli, také hromáždie, což mohu, od vtších vidic, aby

mli co propiti, prohltiti, aneb za dárkóv nakupiti a priezní

leckakýchs sob tiem dobýv^ati neduchovních: né brž snad ^

proto zajdu v ty marnosti, že sú nachovali penz; že mají

na, i nauie se píti, po lahodném jedení státi, aneb po freji,

že mohu kupovati ty dárky leckakés. A tak sú potuchli

v milosti, nemají pokoje božieho v 'své mysli, nekochají se

s Bohem v náboženství, ale sváie se, závidie sob, tupí je- «o

den druhého, nade se pna; neb jest v nich potuchla milost

pro to lakomstvo, že sú ostali Boha pro penieze, zrušivše

svaté zákony jeho a písahu slibu svého. A nad to, ještoj'

najstraššé zufánie, hnvají se, mrzí je každý kazatel dobrý,

neb kterýž koli dobrý lovk, jenž rozumie jich zablúzení; >&

rádi by ho i kacieem uinili, aby mli své lsti vtšie svo-

bodenstvie! A paklif se upletu, ež budu kterých znameni-

tých lidí zpovdníci: tuf jim vzpochlebují, kteréž znají, ež

rádi slyšie pochlebenstvie; a pakli jsú múdí, ež jim ne-

smjí v zlém pochlebovali, ale netbají, by z dobrého v lepšie 20

je vedli, nedá oni jim dávali. Aniž jest to div: když svým

dušiem nejsú vrni, hledajíc omluv lestných proliv zákonem

svým; i kak mohu jiným dušiem býti vrni? Cili-t toho ne-

vdl duch svatý, že tak nastanu asi nebezpení, že budu lidé,

ješto jen sám se každý bude milovati, pro nž vše zlé mezi 125

lidmi? I dal znamenic mnohá svým, ješto se bojie Boha, aby

se vysliehli božieho hnvu, jakož die žaltá : „aby utekli ped

luištm." Zdali veliké znamenie nenie vlášt zákonníkóm —
nechajíc jiných, neb s nimi jen mám e tuto — ona žena

Lotova, ješto vidúc, že msto má zahynuti pro své iny, jdúc 30

ven z nho, však se ješt obrátila k nmu; ješt jí nkak mílo

bylo, i zahynula : takéž zákonníci vidúc, ano svt hyne v svých

skutciech zlých, i vyšli z nho do zákonóv; a však se obrátili

k nmu, milujíc vci svtské, jichž sú utekli, rušiec slib

zákona svého: zahynúf, jakoj' zahynula ta jistá Lotova žena. 35

Neb praví Kristus : „Ktož vezme rádlo, a bude za se hledli,

len nenie hoden královslva nebeského." A svatý Petr praví:

žeby lépe bylo nepoznati pravdy, než pijemše ji, i jíti

zase, jakož pes, vyvrát to, jehož jest požiti nemohl, vrátie
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se opel i snie: takéž li zákonníci, ješto ostanúc svéta, pu-

sliec od sbožie, i navrátie se opt k nmu.
Druhé hrozné znamcnie tm zákonníkóm

,
ješto své

oblášlie sbožie mají neb pcnieze — ale dobré tm, ktož se

5 bojie Boha; neb tiem majíc napomenulie, téhož se vyslrchú

neb snad horšieho: ješto když v prvém kostele za apo-

stolév vše chtli sbožní kreslené, jichž podobenslvie nesu

zákonníci, ve spolek mieti, jakož sem dréve pravil; tehdy

jeden jménem Ananiás s svú ženu Safirú, prodavše svój

10 stalek, i pHnesli v obec penieze, ale nkterú stranu sob

zachovali na to, aby sob tiem polepšávali. A když pišel

ten Ananiás k svatému Pelru, ekl jemu svatý Petr: „I pros

sklamal svatým duchem? však tvé sbožie bylo tvé; mohPs

je schovati i prodada. Ale že's kivdu uinil, budeš mieti

t5 boží pomstu." An inhed ped jeho nohama zpruci se a

ume, a takéž i žena. Hlédajtež, zákonníci ! ješlo jste týmž

inem bodni téhož; a že vás Buoh nechá zde na svt bu-

jeti po vaší voli bez pomsty: stežte se, aby nepišla navy

pomsta vná ! i-li sú blázni byli svatí, že sú ustavenie zá-

21 konnie držali? Neb se te o jednom, že byl nalezl po smrti

jednoho bratra nco penz; nedal jeho položiti mezi bratí,

ani u svatých kesanským pohebem; ale nkde snad na

rozhraní s tmi penzi pohesti jej kázal, ka: „Tvoji pe-

niezi s lebú budte na zatracenie!" Tof jest z práva poheb
25 tch zákonníkóv, ktož své vláštie penieze mají; takáf jim

jest od zákona ustavena pamf, aby jich peniezi byli na

zatracenie s nimi! Ale již jest to jinak; již jest potuchlo

zlato, již sej' baa výborná promnila ! A všakž to ješt

držie: že „mnich, kterýž má šarf, nestojí za šart;" ale po
30 to oni jinak rozumti chtie, než písmo miení : tociš, že jest

malá vc šart, protož toho mnicha mezi sebú lacino vážie,

kterýž nemá viece než šart, aneb jeptišku; a pakli nic svého

nemá, tehdy za nic jeho i nemají: ale ml-li by sto kop,

drazef jej vážie! A tadyj' potuchlo zlato; tiem se jest vý-

35 borná barva promnila ! Již cht mnohý mnich slovúten býti,

bude se ukazovati, žej' bohat. Slýchal sem, ano jeden dru-

hému praví, ka: „Také mohu svój groš mieti na propití s

tovaiši!" Vídal sem také. ano svú hanbu na stn píší,

kúc : „Tento bratr totoj' uinil klášteru penzi svými." E
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bu lolu) Bohu žel, žej' kdy se proménila tak výborná barva,

žej' také zlato kdy potuchlo ! Již soj' naplnilo v zákoniech,

ješto Ezechiel prorok praví: „Jako Sodoma, tak se chlubíc

svým hiechem." Poovadž chtie z toho mieli chválu, že

své obláštie pcnicze mají, anoj' to jich zalracenie: coj' ji- 5

ného, než svým hiechem se chlubie? „Béda vám,"-' praví

Kristus, -jcšlo máte klíí-e královslvie nebeského: sami ne-

vejdele, ani jiným dále vníti!" Jislé máte zákony, jimiž by

dobí-e mohli olevieli královstvo nebeské; ale když jich ne-

držíte, ani jiným dále byli v zákoniech podlé uslavenie zá- lo

konného: co jiného slušie na vy, než aby vám béda bylo,

jakoj' ekl Kristus ? Když každý má sobe své, což dobude,

kakýj' to zákon ? kaké bratrstvo ? jisté zákona nedržíte ; a

když sle to již tak pivedli, žeby nemohl živ byli, nemaje

poteby télu mezi vámi, kdyby sám svého nemél : tehdy jist i--.

jiným nedáte vníli do zákonóv, A protož rozptýlenoj' ka-

menie svatyn i sem i lam, ješlo by se dobe hodilo k Je-

rusalémskému chrámu, ješlo by mohlo dobe sdrželi zlato

zákonnie I

Mnozí by dobí šli do zákon()v radše, než jsú tak jako 20

kamenic rozptýlené, jako na púšti neužitené mezi Egyptem

a Svat zenií, nejsúc i v jednom zákon potvrzeném: týmž

práv inem
,

jako na púšti byli Židé, vyšedše z Egypta,

kdež sú je potykovali mnozí boji, a také se i protiv Bohu

zapomínali asto. Takéž tito jsú jako na púšti mezi Egyptem •lo

a zemí Svat, když sú vyšli z svta svú žádostí; nestojie

po tom, po nmž stojie slepí tohoto svta milovníci; jinam

je jich žádos tiehne: ale by v zákoniech svatých byli a dr-

žeti je mohli, tehdy byli by jako v Svaté zemi, v Jerusa-

lémi obraženém, kdež by mohli zakusili pokoje, a mohli 30

Bohu slavnjé než na této púšti svtiti svátek v svém srdci,

kochajíc se v nm, zpievajíc sladké piesni siónské, obtujíc

Bohu obti, pokoj jeho oblibujíc, o nm ústavn túc, mlu-

viec, mysléc, odtrhvše se svtského nepokoje. Ale když jest

nelze toho komu, by as a podlé této trojic vci držal zákon: 35

by jsa u poslušenství a v istot, i jml také pravá chudobu,

svého oblášt nic nejmaje, jakož zákon velí: lépe jest na té

púšti býti, o níž ec máme, ncvchod v len zákon, ani se

proto vracije k svtským obyejem, opt žádaje pomoci božie,
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vida tak mnoho bojóv proliv sobe, nežli by mné, by byl

u pokoji, i oklamal se. ButFž liem kamením rozptýleným do

božieho asu: jen hlédaj, aby kamenem ostal 'v tvrdosti

úniysia dobiého, aby ani která voda rozkoší tlesných I
5 obmkila, ani která pohroma pokušenie protivného rozrazila.

Mocenf jest Bóh, své i v svété, jako Josefa v Eg-ypté, v i-

stot zachovali, kleií jsii pilni sebe, od nho pomoci žáda-

jíce; a jako Daniele v Babylón, móžf v libých sob oby-

ejích zachovali. A najviec, žej' Josef byl tlem v Eiíypl,

10 ale myslí v zemi Svaté: a loj' ukázal, žej" cht umiieti pro-

sil, aby jeho kosti, když pojdu z Egypta, vzeli s sebú ; a

též Daniel v Babylone pósobil vci krále Babylonského, ale

vždy se žcdil, skoro-li Bóh smiluje se, a zbaví jejBabylona:

takéž, ktož nemóž dojili toho, by byl v zákon, jakož slušie,

15 zže se po tom as po, žehy rád, by to mohlo kudy býti;

a budeš po smrti nkakú toho odplatu mieti.

To tm pravi, ješlo sú do zákonóv iievchodili. Ale

klo jest vsel v zákon, a i zlým úmyslem : nevychod z zá-

k(ma, ale zlý úmysl pronj a v zákon osta. Klož jest

20 vsel v zákon, žej' jemu snad ponukl k tomu jeho otec nebo

máti, stydiece se, aby v svt nebyl malým pánkem, aneb

jeho jiní braliúe neochudil ; aneb aby snad nebyl mlatcem

neb oráem, neb jiným nkakým í"emeslníkeni, ale ne -pro

Bóh: když"s již stvrzen, již tam osta, ale zlý úmysl prom
liJ v dobrý. Jsi-li urozený, nelbaj své šlechty : když's vstúpil

v zákon, jsi brair najsprostnjšieho urozením; Bóhf za nic

té šlechty nemá svtské. Chtl-li's býti šlechticem, aneb mohl-

li*s; pro's neostal v svt? A téžf i'ku i pannám klášter-

ským; Yšef jest jedno. Darmo se pne která svým uroze-

ao ním ; menšie by zlé bylo bujeli v svt, než v kláštee lú

šlechtu. Ale brž pokajle málo, a Bóhf vám odplatí dobe

toho, a pro nebudete tbáli šlechty svtské.

A pakli dieš: „Já sem tak slíbil, jakož sem vidl, kak

sú ti zákonníci živi, k nimž sem pišel ;•'• jistf pravi: af

35 sú tak i slíbiti kázali ti zákonóv svatých zkazce: nepomóžf

to, když dieš, že jsi v ehule svatého Benedikta, neb Augu-

stina, aneb Franciška. Jich ehulu drž, prom úmysl; zla

jest omluva. Nevíš-li mn, oliež jurist. Nemóž to býti,

vyslriehlf jest toho svatý kostel, ktožfby ho chtli poslúchati.
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Máf býti upietná do nebes cesta
; pravdúf jest do nebes

piijíli. A protož k istot tla a ku poslušenství zákon-

nieinii držte také chudobu, nejmajíc nic protiv zákonu ani

v obec, a ovšem sob oblastnieho. Neb ráí-lif kdy to sla-

viti Buoh, ežby nic nejmli sob oblastnieho zákonníci, byla &

by áka , žeby opt zákoni ozlatli a svú výbornú barvu

na se vzeli, a kamenic, ještoj' i sudy i onudy rozptýleno,

ješlo ncsmie do zákoníjv pro to zkaženie zákonné, to by

v nich bylo sebráno, a ztesáno i vyryto rozlinými šlechet-

nostmi, i zištno k divné ozdob, k dokonání toho msta lo

Jerusalema nebeského. V nmž nám bytie ra dopieti,

Hospodine !

Ueným. is

Druhý kuor andlský slov Cherubin. Ti jsú plnj-

šieho umnie než kteí nižší; a jisté jest, že také i milosf

k Bohu, než nižší, zapálenjší jmají. Ale snad proto jmají

jme od umnie, že, což mají milosti k Bohu, neb kterýchž 20

koli jiných daróv, to vše jim pocházie z toho umtolstva,

jímž je jest daroval Bóh : jako onm prvním lo umtelstvo,

i jiné dobré, což ho jmají, pocházio z toho, že milují Boha.

Vídáme lo, že lidé na svl mnozí proto, že velmi milují

Boha, veliké rozumy mievají, lakéž, jako písmo velí, rozumti; <i5

a druhdy neumjíc písma, a však se s ním sjednávají. A
druzí jsú, že prulo milují Boha, že sú ho poznali písmem.

Protož, jakož seu) prvnie pirovnal k najvyššiemu kóru, je-

muž Serafin djí: lakéž tylo k druhému, jimž Cherubin ne-

kají. Neb jakož Chcnibinové, což mají daríh', lo a od Boha, 30

a však skrze Seraliny Bóh jim toho j)odává: lakéž ueným
lidem umnie a múdrosli skrze nábožné, ješto sú k Serafinóm

pi*ipodobnáni. Neb poátek svatého písma dal jest skrze

Mojžieše, a skrze své proroky a apoštoly, evangelisty i jiné

svaté uenníky, ješto sú Boha vrúcí milostí milovali. A 35

kakž koli také, jakož z toho kiírii nekleli andlé sú vypa-

dli, svú mysl i svój rozum, i své vše umcielstvo, i sv(')j smysl,

a smiem reci, by „smysh' byl, v lesf a v chytrost obrátivše

protiv Bohu: tak(';ž i uení mohli by (><1 pravdy upadnuli.



uzeným. Í4Í

A však nejsem já hodcn, bych je trestktal : majíf Mojžieše

i proroky a mnoho svatých uenníkcív; od léch slyšte, A
já svú e k dtem a potom k obecným lidem chci obrátiti.

I ku najprv déteni, jušlo z détiných let vycházejíc

5 ponu státi po uméní: aby hledaly velmi piln, by po tom

umní siály, jímž by k tm umtedlným andhím, a právo

smyshiým, u vné pišly tovaistvo, loj' po svatém písmu:

a ne tiem úmyslem najviec, aby esf zdejší a chválu jmély;

ale aby poznávajíc Boha, i jiným jej oznamovaly, a o pravdu

10 bojovaly.

Divn potebný stav k spasení lidskému jest mistrov-

slvie svatého písma; neb rozlin by lidé v kaciestvie vešli

a v bludy, by mistrové svatého písma dopustili. Praví David :

„Byl bych snad zhynul v mé sprostnosti, by tvój zákon ne-

,-, byl mé mysli ústavné pemietánie." Protož žej* potebná vc,

mistrovstvie umli, a uili práv; zevil jest duch svatý skrze

proroka Daniele chválu uených, ka: „Ktož budu uení,

budu se slkvieli jako hvzdy v nebi." Nedie: budu jako

„nebe," ale jako „hvzdy v nebi," ješto jsú svtlcjšé než

oo nebe. A protož na ten úmysl mladí, a najprv z sprostného

úmysla kesfanskú vieru jmajíc, tvrdic : ^Stojle snažn po

uení svatého písma:" ne proto, aby teprv jako zkúšeli, ve-

rili-li ? ale tvrd viec, aby rozumli, co víte, a viece

Boha milovali, a jiné, jakož sem ekl, k boží milosti s sebú

25 vedli, jej oznamujíc. Protož mosíte se uiti najprv, aby mo-

hli písmu svatému rozumli, a umli lidem mluvili poádnú

eí aneb pravdy doliovali, a bránili se falešnému dolio-

vání, jakož ve školách vám ukáží; aby chytrostem kacie-

ským i pohanským podlé jich uení bránili vicry a svatého

.10 písma. Ale však sama v sob taf jsú uenie ncstatena;

tiem se uikakéž neokojijte, a nebudete z tch, ješto se vždy

uie, a nikdy k konci uenie nepijdu. A ovšem po hvz-

dáství nestojte piln, z nhožf sú mnozí bludové i ái
pošli. A cof to porníiž, a zkázu a nedostatek poznají

35 slunce neb msiece ped asem dhihým, a sami svých ne-

dostatkóv nepoznají, a jsúce v nich? Ale písmo svaté tof

vám ukáže vaše i bližních vašich nedostatky a konec uenic

všeho, tociš pravú milosf k Bohu i k bližniemu svému.



142 Knížky tvrté.

Totof mi se také zdá pilné védli mladým, ktož se

chtie uiti v svatém písmo : že svaté písmo jest jako eka

kakáš velme divná, že najvetší slon nejnóž jie pehíísti a

oplyne v ní, a pak beránek ji. prebede. Tociš, ktož jest

hrdý, nedá sebú hnuli pravdé, aby neekli: „Sstúpil s své 5

pe," ten jest jako slon, jenž nemóž pehnuti kolenu; a

kakž koli jest smysla najvetšieho, oplynef v písm svatém,

a najviec, když má za to, by rozuml všemu. Ale ktož

rozumie, kdež nerozumie, ten pokoru jako beránek muž bro-

diti v svatém písm. Protož slonové velicí nemají strašiti tn

beránkóv, ani jim brániti, by se v ece brodiec svatého

písma, nechladili protiv pálení žádostí svtských. Jsú-li be-

ránkové, neutonut'; djíf: „Tomuto my nerozumieme!" což

vycházie nad jich rozum, nestydief se vyznati toho, a mohú-

li kým býti naueni, rádi pijmu; a pakli nemoha, ale po- is

ruie to Bohu, kúc : „A ne zde, ale tam, Hospodine! u

tebe lépe tomu srozumieme." Ale mají také vtší nkdy sva-

tého Pavla poposlúchati, jenž velí: „zevil-li by co Bóh men-

šiemu, aby také pemlal vtší."

Takéf vám razi, aby, kdež mohúc, tli knihy svatých ao

celé, jakožf sú popsali oni, chcete-li jich úmyshím rozumti.

Neobracijte se na to piln, ještoj' z jich knih nkterá e
vyata, a snad neúpln : nenie-Iif velme zevna pravda, stežte

se oklamánie. Vdt to, žef by z mých knih mohl nkto

vynieti mú e nkterú, ješto sem já jinak to mienil nežli aa

on: a tomu by srozuml teprv ten, kdyby všecku e pe-
etl, cof sem mienil, lak ka. I jscm toho svdom, žef sú

se tiem druhdy lidé oklamávali. Vám píši tolo, ješto se uiti

v svatém písm poínáte; když dále prozíte písmo, teprv

tomu srozumietc, žcj' to lak. 30

Slušief také vdti, že kto sami pro se žádají siúti mi-

strové neb uení vice, než pro užitek kesanské vieiy,

tif pestupují, ještoj' ekl syn boží: „Nerole misti býti,

nebf jeden jest váš mistr." Ale ktož pijme mistrovstvie

pro ten obecný užitek, aby tiem svobodnjie mohl uiti 33

pravd, tenf iní dobe ; a bude-li co pi tom tlesné libosti

mieli, tof Buoh pokáním senme s nho zde neb v istci, když

jen úmysl zlý nepedí. Ale jakož z andlóv z toho kóru

mnozí sú vypadli : takéž i z Udí, ješlo se k tomu kóru pi-
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podobnávají, padají mnozí, ktož majíc umnie, i nechtie k tomu

tálinúti, aby lu dvojilú milosf jmeli z nho ; i vslipie v púru

a v své mysli hrdosf, žádajíc viece cti tohoto svta, než cti

vné. Jakož praví svatý Pavel: „Uménic nadýmá; ale mi-

5 losf pravá," ta tociš bude-li s umním, ^.pivede jo k úžilku,

že nepadne v púru," jakož oni padají, ješto jmajíc uménie

bez milosli k Bohu a k bližniemu, vzejdú v púru ; a liem

tiože a hubenejie padají, ím lépe vnilním okem mohu vi-

dti, kakým* pádem letie z takého duostojenslvie v kakú

10 propasf.

Kazatelé také mohu býti k tomu kuoru pipodobnáni,

i jiní lidé, ješto uie jiné voli boží; tm také mohu éci

vóbec: aby tak uili lepšiemu, jakž by dobrého nehyzdili.

Dobrýf jest každý stav i každé emeslo, kdyžf by práv je

is vedli, kakž koli lepšéj' jedno druhého, A také, a jest co

zlé, neiiie slušné to tak hyzdili pieliš, jakož by nebyla

pravda. Jako, a ku, dobrý jest stav svtský, a lepší du-

chovní: prolož-li hyzditi dobrý? aneb tancovati každému

nenie dobré: protož-li éci, žej' vždy smrtelný hi^ioch kaž-

20 dému? a též i v zlat choditi, neb cos bu takéhož. Neb

mnohé jest zlé, že zavodí lidi od Boha : a však samo v sob
nenie zlé smrtelné. Protož a by dobré bylo, by toho lidé

ostali : však nenie dobré odsúditi je proto k zatracení v-
nému, ješto toho neostanú; dostif hoe ve budu mieti, pro

25 ty marnosti hoeti v istci, kto je vie, dokud, neb kteréž

koli pomsty božie akati na se ! A také, žej" strach, by tmi
marnostmi nezašli v hiech smrtelný, jakož mnozí zacházejí,

prož by teprv zaslúžili býti u vném pekle, dobroj" ostati

tch marností. A také, ktož káže, neb uí, neb radí dru-

30 hým, dobroj* každému raditi podlé jeho stavu: jiné sed-

lákem, jiné jich pánóm, jiné svtským, jiné duchovním. A
protož tebaj' mnoho smysla, ktož má uiti jiné, obmýšlejíc

všeliké stavy.

Obecn pak ti lidé mohu býti pirovnáni k tomu kóru,

35 kteréž je Bóh daroval velikým smyslem a rozumem nad jiné

lidi, aby umli se bráti dobrými skutky den ode dne k mi-

losti boží, každý podlé svého stavu; a jiným mohli raditi práv
to, což slušie k voli boží. Ale po hiechu! mnozí mohúc tu

múdrosf jmieti, netbají na ni ; mohúc nad jiné poznati Boha
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liem rozumem, jímž je jest daroval nad jiné, a poznajíc, i

milovati jej, milujíc, i inili voli jeho: to svój smysl a své

umenie obrátie k tomu, aby se, aneb jiné, jimž pochlebují

ve zlém, umli onilúvati. Jsú pak nejedni, ješto svój smysl

a rozum v chytrost a v lesf obracijí, vším snažcnstvím slo- 5

jicc po tom, kak by sob zdejšie cli, rozkoši, aneb sbožie

dobili mnoho; aneb z své múdrosti, ješto oni mnie, by

vlastnic jich byla, aneb lú lstí a chytrostí, jíž oni múdrosf

Hekají, tisknúc sprostnjšie ojich pravdy, lécejíc jim chytré

ei z nedojepic. A také mnozí na to svú múdrosf obracijí, rn

aby chytré kroje, hbité skoky, i rozlin nové kunšty vy-

mýšleli, jímž v sobe k Bohu i k bližniemu hasie milosf; neb

sami se milují pro ty múdrošlo potvoené, a hik protiv Bohu

chtie svými výmysly vzácni byli. ím by to lépe bylo, by

tu múdrosf lidé, ktcrúž jim B(>h dal, k potclmému obrátili, 15

aby jí dobyli sobe i svým bližním, jsú(; práv živi po boží

voli, bydla a vného tovaislvie s tmi andly, ješto Che-

rubín, tociš „plní umnie'' slovu : ješto sice zajdu svú múdrosti,

že na vky budu Boha odiúeni s tmi ábly, ješto sú z toho

kííru vypadli. O tch jest sám Kristus ekl: že „nuidejší 20

jsú v svém bhu synové temnosti, než synové svtla;" až o

tom neteba psáti viece : neb to ped sebú vždy vidíme, kak

niúde, chyte, domysln lidé slojie po vcech svtských,

pro nž Kristus nazval je jest syny temnosti; a kak ne-

lhav a lén po duchovniem dobrém, jímž sú nazváni sy- 2:>

nové svtlosti, klož po nm stojie. Jehož nám pomáhaj

všemohúcí Hospodin, bychom jsúc synové svtla, domysln

stáli a snažn po vném dobrém

!

Súdciem.

Tetí kuor v té první jeiarchii jest tch svatých an-

dlóv, ješto Throni slovu, jako by esky ekl: stolice, na

níž sám král sedá, když sudí. Skrze ty andly Buoh jako 35

sudy své vydává, co pro má býti a kdy; a jsú tak úklidné

mysli, ež se nepohnu jinam, než upiemo to držie tvrdo,

což jim jest od vyšších andlóv pišlo. Z toho kuoru také

sú vypadli ábli, mohše svatými andly býti; mohše blažen
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úklidné mysli býti, povoléc pravd: to jsú prieliš roztrhané

sami v sobe, boier a rušiec, kudyž mohúc, pravé sudy, vždy

chtiec jinak, nežli slušie. K tomu andlskému tietieinu kuoru

zvlášt duchovnie sudce, ješto podlé knih duchovních práv

5 súdie, muhú býti pripodobnáni. Neb to právo pedobe jest

zporiezeno, a pocházie z svatého písma, práv jako svaté

písmo od Boha: ale skrze ty lidi, ješto sú Boha vrúcí mi-

lostí milovali. Protož jakož jiných šest andlských kóróv

ve dvú nižší jerarchií jsú pod liemto kuorem tetím z prvnie

10 jerarchie: takéž jiných šest poadóv lidských, o nichž potom

chci mluviti, má býti pod tiemto, jich poslúchajíc a od nich

berúc nauenie, tociš od upriemých a dobrých uených

v duchovniem práv, a jsúc jim poslušní. Neb což kolivk

súdóv pocházie z toho práva duchovnieho, jakož jest ono

15 ujednáno, dobré jest velme, ac jsú dobré sudce a eníci

bohobojní; tak že i práva ciesaova nestydie se po duchov-

ních práviech jíti. A však jsú nkteré vci v ciesaových

práviech, ješto duchovnie nevele: ale jako nebrániec, ponú-

kají k tomu; jako zlodje vsiti, a takovéž mnohé vci. Ale

2(» což bránie duchovnie práva, a by to velela i ciesaova,

nikakéž to nenie dobré.

Toto také slušie vdti, že asto se zdá nkteré du-

chovnieho práva ustavenie tomu, ktož se na rozliný bh
lidský nerozmyslí, by zlé bylo. Ale nelze jest v zdejších

25 súdiech pro zlosf a chytrosf lidskúvšie vcí pravdy se držeti;

neb by sudce asto zablúdil dále, mn, by pravda byla, ješto

nenie pravda. Protož ustaveno jest dobrým rozmyslem, aby

sudce držal se práva svým sudem, ne po svém úmyslu jda,

ale po ustavení práv. Protož praví svatý Tomáš z Akvin, a

30 též dva jiná uenníky veliká v práviech držíta: že sudce, a
vie, ne sudem, ale jinú stranu, že jest jinak, než sú ped

ním dovedli svdky, neb lisly, neb ímž koli, jako dskami zde

v zemi: však ne podlé toho, jakož on vie, "'e jakož jest

dovedeno podlé práva, a i ne podlé pravdy, m, súd vydali.

35 Než má tiem sudce pilnji býti, otazuje svdkóv, zda by

svdci podklesli se, a vyznali pravdu i nechtiec, pro nž by

právem pomohl pravd; pakli právem nemóž pomoci pravd,

nikakéž sudu protiv právu nevydávaj. Praví týž svatý To-

máš: „Kdyby nkto, jehož sudce vie práva, byl pemožen

10
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svdky kivými k bezživotí; nemóž-li sudce nalezli píiny

podlé práva, jíž by ho smrti zbavil, má jej poslati k vyš-

šiemu sebe
;

pakli i toho nemóž, neheší, vydada súd tak,

jakž jest doveden : neb ne on jej zabie, ale ti, ješto sú na
dovedli, by on zlý byl." Hlédajtež, sudce! kak máte snažni 5

býti, aby vydávali pravé sudy, ne podlé piezni neb nená-

visti, ne podlé bázni neb nadje zisku; neb praví písmo :

„Rovné budeš súditi velikého i malého." Svatý Augustin,

mluv na ono tenie, ještoj' syn boží ekl: „Budle milosrdní,

jakož váš otec jest milosrden," die: „Aby bohatým súdili lo

práv, nenie toho teba velme piln rozkázati; neb asto

hýbají sudem protiv právu na škodu chudým pro bohaté

:

ale te!)a jest také napomínati lid, aby v sudu tak drželi

milosrdenslvie k chudému, jakž by práva neminuli." Protož

chce-li kto milosrdenstvie chudému ukázati, ukaž, móž-li i5

prosbu zbaviti jej sudu, jest-lif súd protiv nmu; pakli ne-

móže, af jest i protiv chudému, však proto pravý súd vý-

daj, a vydada, pomoz jemu zaplatiti, chceš-li spolu milosr-

denstvie a pravdu zachovati, jakož iní nebeský otec. To

slovo také vždy v svém srdci každému súdci slušie jmieti, 20

ještoj' eeno: „Synové lidští! sute práv!" neb jakž roz-

umní v práviech pravie: „Když sudce, véda, zle sudí protiv

právu pro báz neb pro lakomstvo, žádaje cti a chvály neb

sbožie, neb pro pieze neb pro nepieze, neb pro koli-

vk takového, dlužen jest onomu navrátiti, jemuž jest uinil 25

svým sudem kivdu, le by onoho navedl, jemuž jest naložil

kivým sudem, aby onomu vše navrátil. Pakli nevda a ne-

umje rozsúditi, vydá súd kivý podlé svdomie, dlužen jest

navrátiti, a najviec, žoj' sml súdili neumje, aneb žej' ne-

tbal se o to tázati s múdrými a rozumnými." V práviech jest 30

psáno : že sudce sudu duchovnieho, uiní-Ii komu k obliežení

což kolivk v sdu protiv právu, maje vlaští milost k jedné

stran, aneb koláem jsa oslepen : má do roka nejmieli úadu
svého, a má onomu dosti uiniti podlé toho, jakž ta pe
záleží. Protož veliká pomsta od Boha nad kivým súdcí, 35

neb jest ekl: „Práv sute, synové lidští!" Veliké duoslo-

jenslvie budu jinicti v nebesieoh pravé sudce, když se ukáže

jich odplata s tmi andly, v nichž jest Buoh jako svú slo-

Utji ustavil, s niež sudí všecky vci. Jist praví pravda:
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„Blaženi jsú, ješlo Iíumií jsú a žiezivi pravdy," tociš, ješto

žádají pravdy, jako laní jiesti, a ten, komuž se chce píti^

pitie
;
„neb." praví, „budu nasyceni."

Ale jakož z tuho kóru duostojného andlé sú také vy-

5 padli, a jsú již rtie: takéž i sudce zlé ncvzojdú vzhoru

k tm svatým andlm v tovaiistvie, ale spadnu v den bo-

žicho pravého sudu a poslednieho u vné muky s tmi á-
bly, ješto sú jim kivých súdóv pomáhali, vypadše svú zlostí

z toho kuoru duostojného, jenž jest nazván „stolice božie."

10 O súdciech duchovních neteba mn mluviti viece : oni vdie

z svého písma, kak jsú dlužni initi práv, kakž koli ne vždy

niohú uiniti pravdy. Neb jim jest poruen súd podlé toho

uslavenie, jakož sú práva ustavena. Ale však hoe tm,
ji;šlo práva hledají svú chytrostí anebo lstí protiv pravd!

15 i tohof miením, jenž se sudí, kiv jsa, lef se brání, lef

dobývá sudem, i eníka jeho, stojí-lif, vda, protiv pravd

;

pakli kto práv jest, a když piiní kivdy ku pravd, jako

by nemnl, by Buoh pravdu pravd mohl pomoci. Kak by

to mohlo pravé byli, by toho božie pravda nepomstila, a

21 kivdy od sebe neodlúila, le zde pokáním, le v istci

tžkými mukami, le vn v pekle, jehož Buoh nedaj ! kdyby

kivda milejší byla než pravda, žej' zde pomohla, ješto by

pravda nepomohla? Protož každému razi, ktož se sudí, ra-

dji s pravdu trp odsúzenie, než by co pimiesil kivdy.

25 Pomni, jak jest syn boží, jenž jest sám pravda, byv odsúzen

tak potupn, až i smrf pijal: však le libo, le nelibo ne-

pátelm jeho, on kralije, a nepietelé jeho jsú v potup.

Protož budem-li s pravdu odsúzeni, jistu nadji móžem jmieti,

že také vznikneme s pravdu, když bude pravd vzniknuti

30 hodno, a se od nie nerozpáíme. Ve rozliné vci trpiec

mosíme jíti do královslvie nebeského; pakli nebudem zde

trpti s pravdu, nebudem s ní kralovati v život vném. A
když i v duchovních súdiech ne proto, by zlá práva du-

chovnie byla, mnoho se dje protiv pravd pro zlosf a chy-

35 trosf lidskú, tak od súdec, jako od eníkóv, i také od tch,

ješto se súdie; neb jakož sem ekl, duchovnie práva vclm
jsú práv vymyšlena ; coj' pak zlého v našich hiešných zem-

ských právioch, ještoj' ješt v nich mnoho pohanského oby-

eje! a kakž koli nkterého jest polepšeno za ctného arci-

10*
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biskupa Arniista, jako onoho, ješto sú Boha pokúšeli po n-
kterých žalobách, na vodu meíc, aby voda ukázala, jest-li

vinen nebo nenie; po nkterých pak horúcie železo z ohn
vynmúc, dávali v holé ruce, a druhdy i nevinnému, aby lak

ukázal svú nevinu. Potom opt ciesa Karel ustavil to, že &

kratšími slovy již pisahají, nežli déve. Neb díéve ten, ktož

pohonil, uinil žalobu velme dlúhú a nesnadná, a sám se

jí uil nkolik nedl, neb jeho eník, aby ji uml proža-

lovati: a druhý pak, jen tikrát ji uslyše, ml pisieci týmiž

slovy ; a jakž chybil na jediném slovu, tak vše ztratil. Toj' lo

již minulo, a sú se mnozí chylrci i hnvali proto, že chu-

dým vdovám i jiným sprostným nemohu škodili tolik, jelikž

by rádi. A však ješt jest to protiv božiemu pikázání, že

písahu hledají zmatkóv. Boha pokúšejíc, a kúc: „Bude-lif

práv, Bóh jemu pomož." V tom jsú pravjšie duchovnie la

práva. A kak-H to móž dobré býti, když svdky vedu: slú-

pí-li levú nohií prvé, aby tiem ztratil ! aneb, když zarukují

:

vezma klín sukn neb plášt, hne-li jím za s, cht snad

rozvésti, aby udeil k onoho klínu, tehdy jest ztratil! A na

krátce, i sedánie, i jiné takové vci ktož sudem vydává, ji- 20

miž Boha pokušijí, aneb pijme: vz to dobe, že ty sudy

jsú protiv Bohu, tch dábhiv nástrojem, ješto sú vypadli

z toho tetieho kóru, skrze nž pravé sudy Buoh vydává. A
také zlý jest to súd, ješto sudce, uslyšiec žalobu, i nechtie

slyšeti odpovdi jinak, než kú : „Rci, vinen neb nevinen ?'^ 25

vše na pospch chliec odbyli. Velím by to upiiemnjšie

bylo, aby tento odpovdl onoho eí ; a sudce peslyšiec

oboje, i nalezli mezi nima. Neb asto v nkterém by se

jeden poznal, a druhého by zapel, jímž nenie vinen; a to

oba budeta ped Bohem kivá: i onen, žaluje kiv, pimiesiv 30

snad ku pravd kivdy; i tento, ka: „Nevinen jsem vším,"

a jsa snad nvem vinen; a tak spolu jsú všickni kiví. Kak

opt chválili svdecslvo, ješto svdie na penzích, a nev-
dúc, co svdie ?

Velím lépe jest to v duchovniem práv, ješto každého 35

svdka pinulie, aby svdil, což vie o té pi, a pod písahu

povdl pravdu, což mu jest známo, a kak to vie, jakož jeho

potom lieží; a pak sudce podlé toho svdectvie sudí. Ale

snadno-H by lu práci svykli úedníci? ani Hekají jako z
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klamu, ale pon na |)rav(lu chýlé, kiíc: ^J'ro Bóhf tuto ne-

sedíme, sedímef pro penieze."* I kam ste svój smysl déli,

nebožátka! kak boží zpósob pi^evraciete? Bóh ustavil, aby

sudce súdili lid, aby pokoj méii lidé mezi sebú: a vy pak

5 proto Slídíte, aby penieze jmli lidské ; a proto úady za-

kupujete den ode dne, a drážež drážež ! Té kiíp nikakéž

já vám nechválím, když proto chcete súditi, aiiy brali pe-

nieze lidské, a neskrovn, a jimi se vzmohli. Jiné by bylo,

kdyby súdiec pro Bóh a pro obecné dobré, nezakupiijíc, ale

10 aby mohli nésti práci a náklad úadu svého, od úadu pomoc

skrovn berúc a s milosrdenstvím, a najviec od sprostných

:

ale kupiti v súdiech, a ziskóv hledali v nich, nikakéž to

dobré nenie! Ve lakomslvof i múdré lidi oslepiije. Anif

chválím tm prodavaem, ješto úady sudové prodávají; neb

15 neinie snad, jakoj' rada byla dána Mojžiešovi, aby obral

ze všeho lidu múdré muže, ješto by Boha se báli, a lakom-

stva nenávidli, af by ti súdili lid. Praví svatý Tomáš z A-
kvin k jedné hrabin: „Nepodobné jest takové vci zapro-

dávati; neb asto, ješto by se hodili k tm úadrjm tob i

Qo tvé chudin, ti aneb jsú chudí, že nemohu jich zakúpiti, aneb

nechtie, že jsú dobí a neslojie po takých zišliech. Protož

radjší pinutkaj je i pod bezdcí, kdež vzvieš takové lidi,

ještof by se hodili k tomu, af pósobie ty úady ; neb jich

pósobením i tob i tvé chudin budef lépe. A bývá to, že

25 kéžf jsú najhorší, ještof by tvé chudin inili zádav, tif je

najspieš zakupují."

Což viece mluviti o tom? I tof jest zlé v súdiech zem-
ských, že pro jedinú opovd má kto ztratiti všichnu svú

pi, a jest i práv: podobné by bylo, aby mén nco ztratil

3ii pro takú vc, jakož jest v duchovniem právu. I jedno-lif

jest nepoádné, jehož já nevd všeho a nepomním, když

sudce ,viece stojie po svých úžitciech, než po obecném do-

brém? Protož kdež se pravd protivie pro své užitky, anebo

pro prieze, neb pro kolivk, tu pokuty neutekú podlé své

35 viny s tmi Jáhly, ješto sú z toho tetieho kuoru streni

s nebe; i ti také, jakož sem ekl, ješto protiv pravd hle-

dají práva, i s eníky svými, když, vdúc, v emž koli pra-

vého utiskají, le skekem, le dlením pe, le kivdu po-

vdúc. A však nkterú vc móž dobe mleti eník: ale
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kivdy nemá povdieti za pravdu. A také, když mn pravú

pi, pone ji vésli, a potom pozná, žej' kivá, jakož praví

svatý Tonníš : nemá pronosili tajenstvie té pe druhé stran,

ani také nuí, vda kiivú pi, držeti ji, ale má jie zbýti mú-

de, aneb navésti toho, jehož pi nese, aby se smluvil a dosti s

uinil svému protivníku za jeho škodu. Téžf ku domácím

chytrým rokovníkóm, kteíž utiskají pravdy sprostnjšieho

svii chytrostí aneb mocí, žet dojdu hoe s týmiž ábly, a naj-

viec, když, vdúc, slojie po kivd; neb na domácích rociech

viece po pravd než po právu súditi slušie a smlúvali lidi. lo

Slýchal .sem také, ano mezi sebú pemliivají nkteí,

pro jest z jurist málo svatých? I domýšlévám se, že mnozí

jen pro est' svlskú, a žej' penžito býti rozumnu u prá-

vicch, uie se jim; a jsúc neprázdní s rozlinými sudy, a-
sto své mysli k Bohu nepozdvihnu. A také snad prolo, že 15

mnoho práv jest pro lidskú kehkost' ustaveno, ješlo ped

Bohem nenie právo; jako taková práva, jakož jsú mnohá mezi

kupci, jichž súd práv lidských pro tvnaistvie lidské nemóž

mstíti. Ale právo božie najmenšie takové vci nenechá bez

pomsty. Protož, klož práva tú ústavn, z kakéhos netbavého uo

nerozmyšlcnie zdá se jim, když ncjsú protiv právóm psaným,

žej' na tom došli. Ale klož tú písmo svaté, ti mohu vždy

se pomnieli z nho, kde jsú a v kakém-li jsú nebezpeenství,

a k kakému duostojenslví mnji pijíti : prolož jsú vždy v

žádosti dobré, a pilní sebe, vidúc své mnohé nedostatky. 25

Ale toj' jisté, kdež le súdcc;, le eníci, le písai pilní jsú

pravdy, a jmají ustanovilo úklidnú mysl, že jí ani lakomstvo

hýbe od pravdy, ani báz, ani pieze, ani nepieze, le by

kdy právo mosilo hnuti pravdu, jako sem déve ekl: tu by

oni nebyli vinni, ale ti, ktož právo vedu protiv pravd. Tuf 30

sám Buoh pebývá v nich, a z nich své sudy vydává; a po-

tom, a i s zdejší jich pršící, jakž jest obykl, dovede je do

královstva nebeského k tm andlóm v tovaistvo z tetieho

kuoru. Jehož nám dopej, Hospodine! Amen.

35

Pánóm.

Skonav e o jerarchii prvé, již o druhé mluviti budu.

Neb jakož prvá povzdvihá nás k Bohu, a drží pi nm, když
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jako súd vídáme, co kdy máme initi, a vieme mnoho tch

vcí, pro nž se zapálíme u milování Boha: takéž druhá

vede dolejší, a táhne k lé první. I jsú první andlé v té

druhé jerarchii, ješto latin slovu Dominaliones, jako by ekl

:

a „panující;'' neb zpósobem božím nkak jako panstvo mají

nad nižšími. K tomu kuoru stav svtského panstva móž býti

pipodobnán; neb má býti vzpanilé mysli, laciného neváže

draho, a viece dobré váže dráže, a nelituje viece dobrého

pro mén dobré; a má mocn panovati, i jedné se ncpoddada

10 neslinosti. A tak z toho poi*adu najprv a zvlášt jsú cie-

sai, jelikož ke všemu svtu, králi ksvým zemiem, páni menší

nebo vtší v svých panstvích. Protož, cožf jedniem iku tuto,

to neb podobné k tomu každý rozumj, jako by jemu eeno
bylo, ktož také má panovánie nad kým, a i malé.

15^ I ku najprv, že každý pán má piln to znamenati, a

jmieti za to, že chce-li k Bohu, má jíti ziezením božím.

I jest to božie ziezenie, že, jakož ti andlé, ješto tróni

slovu, jsú pod onmi, k nimž sme uené v svatém písm
pirovnali: takéž tito ve tvrtém kóru, jichž podobenstvie

20 nese panstvo zde na svt, jsú pod tróny. Protož páni lak

mají panovati, jakož je práva vedu, ale ne jakž chtiec; neb

ne oni jsú nad právem ustaveni, ale nad nimij' právo. A
všakž mohu podlé práva nkterá práva nehodná promovati

a dobrá ustavovati s povolením své obce, aneb starších z

!í5 obce, úadu svého právem; a protož snad také i slovu páni,

neb jim toho peje právo : ale slušie jim to initi s múdrostí

pro obecné dobré a s dobru rad. A prolož slušnéj' pánóm

písma poslúchati a kazatelóv spravedlivých, a býti rozumnu

;

jakož jim i Salomún radí, ka: „Poslúchajte, králi! a roz-

30 umjte; naute se, sudce! ješto súdíte kraje zeuiské; pi-

chylte svoji uši, ješto máte pod sebú lid mnohý, a míloj'

vám, že se okolo vás trú zástupové lidští; neb dánaj' vám

od Boha moc najvyššieho, jenž otieže vašich skutkóv, a pro-

jde myšlenie vaše, že jsúce služebníci jeho, práv ste nesú-

3J dili: hrozn a skoro se ukáže vám; neb súd najtvrzší v

tch, ješto jinými vládnu, bude. Menším bude milosrdenstvie

pojieno : ale mocní mocné muky trpti budu. Neb neskryje

se i jeden ped Bohem, ani se ie velikosti Bóh báti bude;

neb on jest uinil malého i velikého, a za jedno má o kaž-
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dém péci: ale silným silnjšie budíí muky. K vámf, o králi!

chýle se lyto ei, aby se ode mne, jenž sem déve vás

byl, uili múdrosti a nepohýili; neb ktož se nauie sprave-

dlnosti, naleznu, co by odpovdli. A protož žádajte eí
mých a milujte je." Toj' e Šalomiínova, ježto má správn 5

býti v srdci každému pánu.

A laké i jeden cicsa, i jeden král, i jeden pán neb

najmenší pánek, chce-li podlé toho, jakož jest Bóh zpósobil,

rozumti, nemá jmieti za to, by pro byla obec, ješto jest

poddána jemu: ale zato jmj a to jest jistá pravda, že pán jo

pro obecný lid jest ustaven. Ve žádnéhof jest jeho máti

pánem aneb ciesaem aneb králem neurodila inhed, anif jest

od prvá poálka bylo pánóv, ale rovni sob lidé byli ; ale zlosf

jest lidská zavinila, ež mosí nad sebú pány jmieti. Pakli kto

svým panováním upadne od pravdy božieho zporiezenie, a as

podšlíváním tch padlých andlóv, ješto sú se svú zlú žádostí

od pravdy hnuli, že sám pro svú hrdú žádosf, ale ne pro

obecné dobré, panuje: však proto bez své vole jest služeb-

ník boží, jakož jsú i rlie boží služebníci, a i nechtiec,

když jedny nuzie pro jich hiechy, a druhým odplaty v ne- 120

besiech piínjí ; neb i ze zlého umie Buoh vybrati dobré.

Takt' jest práv o tch pániech, ješlo ne pro boží zpósob,

ale pro svú mysl hrdú, jakož sem ekl, hledají, aby panovali:

kikž kolivk' nkdy pravdu uinie, však to ne pro Bóh, ale

pro se inie. A kakž koli své chudiny bránie, však ne jako us

slepika svých kuátek ped luákem, ale jako pes brání

mrchy, aby jie nejedli jiní psi, ale aby ji on sám ohlodal

všicku. Protož ne podlé toho úinka, že bránie chudiny,

budu jmieti odplatu, a se i hodí k nemu to, že panují:

ale podlé jich úmysla zlého budu jmieti pomstu s tmi ábly, 30

ješto sú nesstáli s svatými andly v tom tvrtém kuoru u voli

boží. A jakož praví svatý Pavel: „Ktož chtie bohati býti,

upadnu v rozliná lákánie a v osidla, ješlo topie lidi do za-

tracenie;" slušie se na to rozmýšleli každému, ktož žádá

panstva, a uskrovniti tak svú žádosf, jakž by nebyla protiv 35

Bohu. Ale ktož panují sami pro se, že jim viece chutno

zdejší esf jmieti, rozkoš aneb s!»ožie, jež brzce vše mín,

než od Boha u vném bydle est' vnu, rozkoš pravú i

sbožie hojné : ti se nerozmýšlejí na lo slovo svatého Pavla,



Pánóm. 153

i váznu jako pláci na olržni v osidla, ješto je lopie do za-

tracenie, majíc svobodstvo panovánie k záslone pravdy, ne

panovánic vinu. ale svého lakomstva, že snad mnie, by, což

mohli, vše slušalo. O tom pak o všem i mluviti nenie Ireba

6 pi^ed múdiými, ješto iekají bláznoví páni: >Chlapf jest jako

vrba : ím estjé ji obrubáš, tiemf se Lúšté obalí." A ktof

toho nevie, chce-li jen vdti, že jakož i žádnému ciziemu,

takéž ovšem ani sob poddanému i jeden pán nemá kivdy

uiniti? neb a jest z každého hiech, však z poddaného

10 sob jest velim vtší. Ohyzdnaj' vc i ped Bohem i ped
lidmi, by kto sám tomu uinil kivdu, jehož má brániti kivd.

Protož slušie pánóm, kdež mohu, aby svým poddaným byli

dobrotiví, ale ne proliv Bohu. Pakli dobrota nemóž pro-

spli, má pán moc svého práva proti nebojalým ukázali, a

15 viece pro obecné dobré, než sám pro své; neb ktož zlým

odpúšlie, ten dobrým škodí. A tak každý pán má se piln

hnvu stieci, aby z hnvu i žádnému nebyl tžek protiv

pravd ; a také lakomstva, aby svých nedel protiv pravd,

cht bohat býti; a lenosti ovšem, aby se zlému svým ne-

20 tbáním rozmoci nedal. Neb i sám sebe, i toho, což má. pro

obecné dobré s múdrostí má nasaditi; neb má býti slít do-

brým, a zlým kladivo.

A prolož zjednána vc jest božím zpósobem, aby páni

od svých poddaných mli urené dani, aby mohli tiem svój

Q5 porad vésti, jich dobré obmýšlejíc: ale jakž vyjdu z miery

dávného uslavenie, nuziec lid, neposliichajíc svatého Jana

Kslilele, ješto uieše rytiee, když ho tázachu, kak by mli

živi býti, ka : „Necivíte žádnému násile, ani koho obvite

kivdu, a mjte dosti na své dani urené," tak nejsi páni,

30 ale násilníci. Néb ten jest pán pravý, ktož se nestrachuje,

ani bojí jiného, jen šeredn uiniti: ale ktož se chudoby

bojí, brzof pro ni uiní kivdu, a tak nenie pán pravý. Neb

Seneka die : „Klož se bojí chudoby, toho se jest teba báti."

A páni nejsú proto, jakož praví svatý Pavel, aby se jich

35 dobí a spravedliví b:li jmli; ale dobí páni lak mají s svými

poddanými, jsú-li dobí, živi býti, aby je mohli milovati a

z milosti v poesf je jmieti. Pakli jest lakomec pán, kakž

se jest nebáli jeho i dobrému, když proliv božiemu zpósobu

který sbožie dobývá ? Oité znamenie v jedné vci iní, i
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v druhé zló domnnie. A protož ot dávna, ktož sluti chtie

páni menší neb vtší, stydle se kupením, aby lalíomstva

neukázali; neb jist jim neslušie, poovadž úroky mají a

jiné dani své sprave.né, po takových zišliech státi; neb to

nepíslušie k tomu stavu, ješfo má svú mysl ode všeho, je- s

hož se které zlé domnnie blíž pidrží, odtáhnuti. Protož

aby se lépe umli vystréhati zlého sbožie, ktož chtie býti

dobi-í páni, o úrociech i o jiných jich daniech chci svój úmysl

povdieti ; a najprvé o úrociech.

Správn i žádný nemá bráti úroka, než véda kdy, a lo

pro, aneb s eho. Neb ktož by dal komu svú roli, aby ji

tiežal, aneb miesto, aby na nm sob duom ustavil, aneb

duom, aby v nm inil svú polrebu, a dával s toho urený

plat: len plat svobodn móž každý pán jmieti tak, jakž jest

smluvil ; le by onoho pi-|ellš petáhl, žeby nemohl sstaili, is

tehdy má své zase vzieti, vzdá-li jemu, necht úroka toho

platili déle. A z toho mi se zdá, žeby to dobrý plat úroný
nebyl, ktož by kupil jen tak holý plat, a nekupil neho
jménem, s eho by jemu ml ten plat jíli. A také, ktož od

koho úrok bére, povinen jest jemu to svobodno uiniti, s e- uo

hož jemu plalí úrok, [)ráva jemu pomáhati, a ped násilím,

jelikož móž, brániti jej. A tiem inem, ktož by í oprávce

byl, mohl by od nho také za to nco jmieti, a by i jeho

role, neb domu, neb jiné vci takové nejml. Mienímf z

svtských; nebf knžský ád pod i žádnu da neslušie pá- izs

nóm z práva. Dostif mají, modléc se za svtský lid, a jich

nedostatky duchovníc nahražijíc. Neb tak jest Buoh vešken

bh zpósobil tohoto svta, že i jeden nemá prázden jiesti

svého chleba
;
protož v pátei i kázal nám prosili ne cizieho

chleba, ale svého. Náš chléb jest, když jeho nkterú stranu 3o

zaslúžíme, pracijíc o nm; a však lak jest náš, a nám jej

Buoh dá; neb nedá-li nám Buohj ani náš bude, ani nám k

úžilku pijde, a by již i náš byl. Protož die žallá: ^Úsilé

svú nikú klQž budeš jiesti, blažený jsi." A pak jinde ne-

chválí tch, ješto nemají lidské práce, a ješto netrpie s spra- 35

vedlivými : že lociš vn trpti budu. Ale já toho nehy-

zdím také, a kto úroky béc, a sám o hdech nemá práce

pro nkakú podobnú vc: když miesto sebe má jiného, jenž

ni('»ž nésti jeho práci.
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Mýta také beru páni nkdy správn, a druhdy zle.

Správné mýtu jest, když jest kiiiežetem té zem ustaveno

pro nliterú potebu pilnú, jako aby cest stiehli, kupcóm

inicc pokoj, aneb mosty dlali, cesty opravovali : ale jakž

5 by ta poli-eba minula, tak by i mýto minuti jmlo. A však

klož chová na to lidi, kdyby byla poteba, aby slriehl cest:

ten i v pokoj móž bráti mýto od kupcóv; neb móž se to

nahoditi, že to, coj' dávno bráno mýto v pokoji, bude v ne-

pokoj v jednu chvíli naloženo. Ale ktož od knží a od

«<• svobodných panoší a \ládyk beru mýto, kivf je beru podlé

práva duchovnieho; zlý obyej nemáf omluvy, anif má oby-

ej slúíi. ale má sluti zrušenie pravdy. A vzte to, páni!

ješto svobodné vládyctvo robiti pezífe aneb knží: bude-

te-li kdy porobeni, tof bu.le pomsta toho hiechu; neb jen

I") ti, ktož kupecsky lžie penz, povinni jsú platiti mýio.

O tržném též: když musí pán neb je!:o riclitá naklá-

dati, chovaje lidi, aby mohl v trhu initi pokoj a pravdu,

móž bráti tržné jako i mýto.

Též ungi'lty pán v svém mst pro obecné dobré, s

20 povolením obce aneb starších a múdejších, móž uložiti bez

hiecha : ale jakž v tom uiní jim kivdu, dlužen jim jest

navrátiti.

Když pak svého zisku hledá pán viece než obce své,

a obtieží ji kterým zámyslem, jako nkteí stavjí pánvi

25 své, a bránic lidem, aby v jiném nevaili, aby jim s toho

plat šel: jest-li plat skrovný, že se to hodí lidem, nehyzdím

toho, když jest obec k tomu povolila bez pinuzenie dobro-

voln; ale jest-li zádav obci, nechválím toho.

Viny také beri páni s hiechem, a nkdy s hiechem
30 odpiišljí. S hi-iechem berii, když proto vezinú, že ke vzetí

lakomstvo nutí, aneb zvlášlí hnv nkaký bezprávný; a s

hiechem nkterdy odpúštjí vinu, když nelbají lidí svých

pokojiti, aneb chliec slutí dobí, i odpustie zlému, a ten po-

tom viece bude škoditi dobrým. Zlé jest, bez pomsty ne-

35 chati zlého, a také zlé, lakom vzieti. Protož každý pán

v tom bu sám pi sob, a hledaj snažn polepšeme zlých,

anebo jich zlosti ukrácenie pro pokoj dobrých.

Pomoci skrovné pán móž od svých poddaných pote-

bovati v nkteré poteby mimo urené své platy; ale ne tak
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nemúde, by jemu pomoc byla, a jiným záhuba : jako když

by pro obecné dobré ml kterú práci s nákladem nésti, jiež

by bez své záhuby snésti nemohl; aneb když by zahynul,

pravú válku nesa ; aneb kdyby dobývaje piezni, ješto by

se i jeho poddaným hoditi mohla, uinil který náklad. Ale »

kdyby projhrál, aneb jinak nemúde pro svú hrdost propý-

chal a ztratil, aneb zašel v dluhy, viece, než jest podobno,

dobývaje: zlá by byla omluva, pomoci bráti na své chudin;

nemáf i jeden táhnuli pes moc.

Bern pak slov zde v echách obecná pomoc královi, lo

Té sú byli najprv páni dobrým úmyslem pro obecné dobré

povolili, a v pravd v tak pilnú potebu královu k zemskému

dobrému správn jie mají povoliti. Ale jakýž já vizi nepo-

ad v ní, nemohu éci, by bez hiechu byla velikého, tak

královi, jako i pánóm, i také bercím i vládykám. Strach u
mn za krále, že pieliš asto ji bére, a snad viece, cht

skupiti zem okolnie svým dtem, než pro obecné dobré;

a snadno-li jest jedné zemi skupiti tolik jiných zemí ? Páni

pak hešie v berni, pochlebujíc a nechtiec rozhnvati krále

pravdu; ale, jakož sem ekl, pochlebujíc králi, nestojie pro- 20

tiv zlému obecnému. A asto rádi jsú jí, aby svých lidí

užili pod omluvu, jako by nemohli vzieti pomoci na svých

lidech v potebu pilnú, když by pišla; ale což neslušie,

po tom se zlá lovie mysl viece zžedí. A v tom nejsú

bez viny i vládyky, když málem odbudúc bern, mnoho 25

vezmu na svých lidech královým jménem. Mohli by za stravu

a za práci, jezdiec o tom, užiti nco, ale ne pieliš; a by-

la-li by poteba taká, i nevylyhuje králem, mohl by pomoc

vzieti na svých lidech. Bych pak ekl: „mají hiech z krále,

pravdy jemu na berni nepovdúc:" zdá mi se, žeby vtší 30

hiech byl z Udí; neb beze všie milosti ji beru, tak ve zlých

ddinách jako v dobrých. A zdá mi se, že lo jest omluva

zvláštie a pravá vládykám, že podlé úkoldv devních po-

volijí páni bern.

Bérci také v tom hešie, že a úkoly beru rovn, ale 3*

zámazné beru tžce: jako této bern pro Bramburskú zemi

pátý a druhdy tvrtý groš brali zámaznému jako úkola, a

písaem zvlášt. To sem psal o bércích, donidž sem ne-

vdl tak velikého jich zlosynslva; ale této bern to sem
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Vzvdl, ještoj' mne nikdy nepolýkalo jindy: že beru borci

po jedniech knihách, sami sobe uinivše, na sprostných vy-

hrožijío vieco, nežli jich jesl úkol pravý, a ukáží ty knihy,

kúc: „Hlédaj, ti sám, žef jesl tolik úkola tvého; co mluvíš

* protiv knihám?" A sami sobe napsavše knihy ty, aby takú

Islí mohli sob pndieti; a s jiných knih královi vydadie

poet, ještoj' na nich úkol pravý. I vzeklnú sprostní lidé

krále, žej' tžší berni než jindy kázal bráti, a král o tom

nie nevie ! To-lij' pravda a viera bércích tak královi jako

10 i zemanóm chudým a sprostným, že na nich vydru viece,

než jim kázáno, a toho královi nedadie? Protof ciesae ne-

menují, že ne ciesarovým, ale královým jménem bére berni.

Tak mi se zle bern libí, že neviem co o ní ka; neb ím
kde další pravda, tím dalejí Buoh.

15 Pokremné tiem jest zlé, když kto cht užitek toho

jmieti, rád vidí, aby lidé leželi v krm aneb jhráli, neb

jmli leckakýs ryk, netbajíc na Buoh. Ale že pro krmy
bývají svády, ifióž pán s nich bráti plat, aby pro pokoj mohl

na to chovati lidi.

20 Ktož pak židy jmají, chtie-li je kesansky jmieti a

kesansky jich užívati, ti vzte, že jsú židé vzni ímského

ciesae kesanského; a v pravd i jeden jich nemóž jmieti,

jen s jeho volí. A tak mají je jmieti, aby s nimi nehodo-

vali, nezvali jich k sob, ani se myli s nimi, ani v nemoci

25 lékastvie od nich brali; a také nemají jim úadu mezi ke-
sany poruiti, aby nevládli nikdy kesany. Ano dievek,

dojek i jiné eledi v domu svém židé nejmají kesanské

jmieti : neb ktož jsú v jich eledi kteréž kolivk sluhy, jmají

na n knžie dáti kletvu; pakli nechtie jich židé od sebe

30 pustili, ale všem kesanem má zapovdiena býti s nimi obec,

i v trhu, i ve všech vcech. Ale krom jich domov, neb

v domu náhodu, ne jako by jeho eledín byl, móž kesan
židóv rataj byli, aneb jinú potebu jeho uiniti. Také práva

vele, aby nedali židóm nových škol dlati, ale vetché mohu

35 opiávti tak, aby vtších ani dražších nedlali, než déve
byly. Hodóv a jiného zpósobu podlé jich ustavenie nemají jim

kesané brániti, ani v sobotu mají táhnuti je v sudy aneb

jim dávati roky na kesany, neb v jiné jich svátky. A také

nemají zevn choditi mezi lidmi ty dni, když kestné božie
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pamatují umuenie k velice noci, A ten den u veliký pátek

nemají jmieti svých dveí ani oken otevených. A žid nemá

práva jmieti, aby svdíMl proliv kesanu; ale kesan móž

svditi protiv židu. Pakli by se i žid i kesan láhli na

žida ; tehdy sudce kesan to, což uslyší od žida toho, naíiž a

sú se láhh, má vynésti súd. Nemají také židóm pezieti

páni, aby chodili jako kreslené; ale pipuditi je jmají, aby

chodili tak, jakž by znáti bylo, že jsú židé. Kdež kolivék

kteí páni protiv tomuto v em židóm poriiáliají, velmé

hešie; jakož se asto naházie, po hiechu! že le práv, lo

le kiv chudý kesan, vždy žida bohatého uinie práva.

Kak pak mají páni na židech bráti, o tom píše svatý To-

máš z Akvin k jedné hrabin , ka : „Kakž kolivék židé

svým provinním, jakož svdie práva, jsú v té porob, že

mohli páni jich statek vzieti, jako svój : a však tak, aby po- ts

teba jich životem nebyla odjata; neb máme se ve cti a

v slinosti obierati netolik k kesanem, ale také i k neke-

sanem, aby jme božie nebylo pohanieno." Protož podobné

jest, aby šosy neb bernmi, jichž sú neobykli, nebyU ob-

tieženi: ale k obvcným daniem mohu býti pitišlni. Ale 20

to miení svatý Tomáš o tch židech, ješto se obierají e-
meslem, neb dielcm, neb tehastvím kterýmž koli, ale ne

lichvú; neb v témž listu praví: „Poovadž toho, což židé

lichvú dobudu, nemohu s právem sob zachovati: vezmeš-li

ty od nich to, ani ty móžeš toho sob zachovati; le by to 25

bylo, jšto by na tob neb na tvých pedciech bylo vylich-

veno. Ale mají-li to, ješto sú na jiných vylichvili, a tys to

vzala, máš vrátiti tm, jimž sú židé vrátiti jmli, a je mó-
žeš nalézti; pakli nemóžeš, ale podlé tvého biskupa rady a

jiných dobrých v milosrdné skutky obra, aneb k obecnému 30

úžilku zemskému.'^ A tak i vinu móž s žida lichcvného

snicti penzi, ale neschovati jich sob, než vrátiti, vie-li

pán, na kom jest žid vylichvil; aneb, jakož jest eeno, chu-

dým, neb k obecnému dobrému obrátiti. A protož vždy

slušie, aby pro vinu netolik penieze yyhchvené žid ztratil, 35

neb v pravd jeho nejsú, ale aby také trpl nco jiného

k toinu. Illédnjlež, páni! tak-li židy jmáte, i-li jinak; rádi

byste, když vaši židé vylichvie mnoho, zdali by vy mohli na

nich mnoho vzieti. Stydíte se lichevníci slúli , ale lichvu



Pánóm. 159

berete rádi, ne prulo, by vrátili ji, ale aby sciiovali sobe.

A biešež to nkdy, že když zjiemali židy, a lisly neb zá-

klady pobrali jim, že sú as a jistinu jen brali od jich dluž-

níkv: ale již od svých rádci a náhoních tú lsti sú se na-

5 uili, že pod Icstnú omluvu i lichvu vydru. A protož vidíme

to, že (len ode dne hóež luíež; neb každý chce dobrým

sluti, a i-icdko kto, by chutné chtl býti dobrým; loti, zlo-

dji i lichevníci nechtie zU sluli, a páni radše chtie sluti

dobrými nežli býti. A lak, že sej" tak rozmohla leslná ne-

10 pravost", mezi mnohými lidmi potuchla milosf.

O odúmrtech máme psáno v knihách Mojžiešových, že

ekl Bóh Mojžie.šovi : „Mluv toto k lidu Izrahel&kému : Když

ume lovk, nejmaje syna, jeho ddina na dceru spadne;,

nemá-li dcery, tehdy jeho bratie budu po nm jie jmieti

:

15 pakli by i bratí nejml, dáte bratróm otce jeho; a pakli by

i strýcóv nejml, tehdy ktož jsú najbhžší jemu, tm jmá dáno

býti to, což jest on jml: a to vc synové Izrahelstí mají

jmieti u vném práv." Jest-li to, že omlúvá obyej jiný

:

však by ml s právem, to pomn, ktož bére odúrarti, za ty

2(1 duše dávati almužnu.

Odbžné správné jest, aby ztratil, ktož ped právem

bží od své hospody, aneb cht nesnaden hospod býti.

Zchodné nerozumjí, by kudy bylo bráti správno; ale

vzdajné asto móž vzieti pán, i k tomu viece na poiepšenie

25 sdiišl; neb asto, a téžm vždy, tu Ihotú, tu lesem pomož
pán lovku, aby ustavil a oprávl sedlišt : an pak zkáze,

zapsuje, i chce opustiti sedlišt; vpravdf má navrátiti Ihoty,

neb což jest k sedlišti pidáno bylo. Ale však kdyby pán

vidl, žej' zahynul lovk bez své viny, to by ml v pravd
30 obmysHti. Ješto pak nechtie od sebe púštti lidí, a nejmajíc

k nim i jedné viny, než žej" bohat aneb bezdtek, aneb chtiec

od liich za tiem kolái, ovšemf jsú ped Bohem kivi. Ve
svobodnif jsú lidé; jcst-lif pán ddina, lovkf jest boží:

pro by svého dobrého a svých dietek, neprovine, chudý

35 lovk nehledid, kdež moha ? Však by pán nechtl, by jeho

chudina nedala jemu, když by on chtl, prodada ddinu,

i jiti od nich : proež pak ncpi-eje téhož své chudin? Mo-
hli by se dobe na to páni rozmysliti, coj' Buoh uinil Faraó-

novi, ješloj" nechtl lidu židovského, když jim Mojžieš bral
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výhost, propustili, kak jej je tžee ranil na sboží na li-

dech i na synu, až se potom i nad samiem pomstil, utopiv

jej. VeJ týžf jest Buoh, jako i déve; af se zde ne vždy

mstí nad zlým, však proto nenechá bez pomsty najmenšieho

zlého. astof íaká, aby sám nad sebú pomstil lovék poká- &

ním, želeje a milosti prose. Pakli nebude tak plné želenie

zlého, ale v istcif tieže pomšlno bude
;

pakli dokoná lo-
vék, nehledaje od Boha i jednoho smilovánie, tehdy v pekle

vn bude zlému pomsta. Protož neiekajte: „Již se Buoh

nemstí, jako déve; ime, což chtiec !'' lo

Poestné slov to, ješto lidé z milosti, ctiec svú ho-

spodu, když pijede, neb na hody nkteré, pinosie dary.

Tch daróv nenie hiech bráti pánóm, a jmají toho vdni
býti svým lidem, a pomnieti jim to vším dobrým: ale jakž

by ten dobrý obyej chtli lakomstvem z práva jmieti, tak is

by hiech jmli. A ktož kolivk nuzie lidi k takým daróm,

aneb prodávají v tom práv své ddiny, aby dráže jim byly

zaplaceny, cizief beru, prodávajíc to, ješto jich nenie: le
by byli, osazijíc svú ddinu, v tom práv ji dali a vymluvili.

Neb ktož ddinu dává na plat, což vymluví a ve onen 20

vstúpí, to móž na nm bez hiiecba vzieti. Ktož pak dary

beru, aby kivd napomáhali protiv pravému; aneb ješto vší

obci k škod v mstech bratrstva pehledají na kolái: ni-

kakéžf to dobré nenie. Neb praví David: „Hospodine! i kto

vzejde na tvú svat horu, a v tvém stanu odpoine?^' I od- 25

poviedá skrze ducha svatého, mezi jiným ka: „A ktož da-

róv protiv spravedlným nebée." Protož berúc dary, teba

opatrnu býti každému pánu, aby jej lakomstvo ncpodtrhlo;

neb darové i miidré lidi oslepují.

O penžném obrazu to najviec dotýe kniežat. Tak 30

mi se zdá, že když najprv které knieže zarazí dobrý pcniez,

že bez hiechu móž toho užitek skrovný jmieti; neb mosí

k tomu lidi jmieti, aby to pósobili. Ale jakž pod týmž obra-

zem uiní horší peniez, cht toho užiti viece, tak jest to

inhede lesf. Neb pravý peniez má býti též váhy, a z ta- 35

kéhož stiebra nebo zlata, jako devný, když jest též po-

stavy. Ješt by menší zlé bylo, když horší inie peniez

na váze, aneb viece mdi piinjíc, by promnili i postavu

;

neb mnoho lidí tiem oklamají o jich jmiiic, z kupcóv i
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Z rozliných emeslníkv. Coj' zlúpeno pánóv a vládyk od

toho rasu v jich úrociech, jakž jest dobrý groš eský za

krále Václava druhého byl zaražen! Neb v ta doba lyrie

a šesldesát stáli za hivnu sliebra, jakž slyši. Potom v týž

5 obraz viece médi za našich olcúv piinili, že dva a sedm-

desát bylo jich za hivnu stiebra. Pak te nevelme dávno

za nás opt v týž obraz i v túž váhu piinili ješt viece,

že osmdesát jich bylo za hivnu. Pak již za mincmaislrstvie

Rotlebova toHk sú mdi pimiesili, že za puoldruhé kopy

10 jcdva dadie hivnu sliebra! Hlédajž, nejsú-lif páni v svých

úrociech škodni, i vládyky po vší zemi : ktož dieve jml
tyi a kopu plata, ten jedva nynie, jmaje puoldruhé kopy,

jmá tolik sliebra. Prolož což kolivk jest nám teba, to jest

dráže; neb již znají kupci, že v eském groši viece mdi,
15 nežH déve. A coj' pak zámalku o haléi, to ti vdie, ktož

u Praze bývají asto. Protož, ciesai, nebo ty, králi ! iidá-

lif se kdy slyšeti toto, nepipúštj hnvu k srdci; ale po-

mysl pro Buoh, aby tak zde panoval, jakž by nebylo škodno,

ale zištno zemanem tvým. I všichni páni pomnte, že lesf

20 a kivdu máte i v jiných tupiti: ím pilnjie v sob, a chcete

šfastn panovali ! Neb pravé štstie každému pánu jest bo-

hobojn panovati, jakož pokládá svatý Augustin o mstu bo-

žiem, ka podobn k tomu: „My nediemy, by naši ciesai

neteí proto byli šfaslni, ež sú dlúho a mocn panovali, a

25 své nepátely pod se porobili, msta vzdlali, a žej' jim vše

pod ruku šlo; a že sú vycházeli ze lstí, ješto sú jim je-

jich nepietelé zevní neb tajní léceli: ale diemy je šastny,

budú-li bohobojn kralovati, budú-li vieru ploditi. Boha ctíti,

jemu se klanjíc, jej chváléc, esf a chválu boží plodiec, za

ao své hiechy i všeUká svá obmeškánie na všaký den obf

jemu vzdávajíc svých modlitev; budú-li pi sob, když jira

jich poddaní pro pokoru esf a chválu vzdávají, aneb druzí

pieHš vzpochlebují, nehnú-li se tiem v hrdosf, ale pomnie-li,

ež jsú lidé ; a hledají-li snažn obecného dobrého vší svú

35 mocí; a jest-li v nich smilstvo tiem skrocenjšie , ím by

mohlo byli svobodnjšé proto, ež se ncbojie lidí; a mají-li

žádosf vtší, býti v nebeském království, kdež budu mieti"

rovn sob ty nkteré, ješto jsú zde pod nimi, nežH kra-

lovánie zdejšieho; jsú-li litostivi a spravedlni, štdi a mi-

lí
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loslivi; a komu uinic protivenstvie, unáhléc se, ale nahra-

(lio-li to ochotenstvíni, štdrostí, i jiné šlechetnosti mají-li do

sebe: a to vše inie-li úmyslem upiemým pro venú odplatu."

Takoví) krále diemy, ež jsi šastni nynie nadéjí, a polom,

když sstojie v tom, ovšem biidú teprv šfastni, dojdúc králov-

slvie nebeského. .Téhož nám všem doporaáhaj, Hospodine!

Viádykám.

10

Pátý kuor andlský, a druhý z poadu druhého, slovu

latin Principatus^ jako by esky mli jme: „ješto prvnie

miesto pod panujícími v duoslojenství držie." K tm mohu

piipodobnati obecné rytieslvo a vládycstvo bohobojné; neb

nelolik pasovaní ryliei, ale i vše panošstvo slušie k stavu is

rytieskému; a takéž vládycstvo a rytieslvo zlé, hrdé, a ješto

stojie protiv pravd, Jen se sami milujíce, k tm dáblóm,

ješto sú vypadli z toho kóru. Neb jakož dobré rytieslvo

a vládycstvo budu v nebesiech s tmi andly odplatu jmieti

:

takéž zlí s tmi ábly etici vnu. 'i»

I jest vlaští úad rytieského stavu: zvhíšl ped ná-

silím brániti knží, vdov, sirolkóv; pravdu kesfanskú plodili,

kudyž mohúc v svém vládání, a tupili kivdu; a sdružn

býti s svým tovaislvem, majíc milost" k Bohu najprv, a pro

Buoh ke všem lidem, a tu milost ukazovati, s kýmž se kto 25

obierá, každému, jelikž umie anebo móž: ale vždy tak, aby

v nm zlosti nemiloval. A ktož jest taký rytie boží, tomu

neni tžko trpti s sebú svých rovní, aneb vyšších sebe;

neb jakž kto chce najduoslojnjším sluli, tak hotova závisf,

ano jí rt vrtá v srdce: uzí-li koho chuzšieho, a snad podlé 3«

svta urozenjšieho, ano pro jeho slarších zaslúženic ctie

jej nade, ponef jím smlech pobíjeti; a paklif bude moci

kde jemu nechu ukázali, v svém Itvasu oblášt, zpravuje

jej, velme jej lacino váže, tof rád uiní. A takéž chudý

urozený, když Boha nemá na pamti, a dme jej pýcha, žeby ar,

sám rád slul najduoslojnjším, uzc, že bohaté ctie lépe než

jej, ješto snad nejsú tak jako on urozeni, vsviodí se závi-

slí, necht se na to rozmysliti, žej' Bóh onomu toho popál

nynio, ješloj' jpmn neb pedkem jeho loho pál dévej i
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vsliskne se protiv voli boží, práv jako proti ostnu. A takéž

kteíž koli lidé služební, ješto vždy chtie nepoádn býti

ve cli mimo jiné ; nechtli by, by to kto jml, jehož oni

nejmají; a tak i hospod nevrni budu, ac ne jiným, ale

a liem, žeby nechtli, by jiný tiem se hodil své hospod, jímž

se on hoditi nemóž. A jest-lif to viera, ktož radše hospod

škody pi*ejí, než by jemu vidli sebe hodnjšieho ? Kdyby

klo, jakž by najsnažnjie mohl a najlép uml býti hoden

v svém stavu, tak se snažil, a což by mohl jiný lépe nade,

10 aneb uml, by to rád vidl, to by viera byla
;
jakoj' v tle

našem, že levá ruka nic nezávidí, žej' pravá hbitjší : a stav

rytieský má v obci svatého kesfanstvie týž úad, jako v

tle našem ruce jmáta.

Z té pýchy to také jest mezi vládycstvem a rytiestvem,

15 že druh druha chce petráviti, aneb ruchem pepýchati. Dosti

by ku pocti na tom bylo, žeby špatn živ nejsa, húževnosti

do sebe neukázal, lak v ruše jako v ztrav podlé duosto-

jenstvie svého stavu, nad nizšie sebe a podlé rovných. Ale

když ta žádos jest v srdci, že nad své rovn vždy tiehne,

80 tu krojem novým, necht býti rovn s lidmi poád, coj' to

než pych a závisf? a v nynjšiem pak kroji snad smilstvo

pielišné, aby, jakož panie neb panny své prsy strojie oka-

zujíc, takéž rytiestvo svój zadek, aby byli póvab k smilstvu

jedni druhým! To-li také k rylieství slušie, tak dlúhé no-

«5 šiti cépky, tak rozlinými emeny uvázati, cž pro n nemóž

rytie býti hotov postihnuti neb utéci, aneb, letí-li, vstáti spš-
n? Pakli kto drahostí rúcha svého, neb ztravú, neb eledí

velikú chce bohatjšie pepýchati aneb rovné, nenie to ád
zpósobem božím. Jakož sedláci a sedlky nemají se vrovnali

ao ruchem, ztravú neb eledí, neb kterúž kolivk takovú vcí
vládykám: tak vládyky, i s ženami svými, nemají se pánóra

vrovnati chtieti, ani kniežatóm páni. Ale vídáme asto pány,

ani pokornjšie postavy, než vládyky ; a každého pak vie

Bóh srdce. Bych pak mnoho o rúšiech mluvil, na krátce tof

35 jesf mój úmysl: ženicha jsú asto znamenie lovie. mysli;

protož písmo hyzdí riJtha hrdá, žej' znamenie a podnf hr-

dosti a smilstva. A však jich nebrání kostel pod kletvú; neb

ne vždy jest hiech smrtedlný rúcho drahé, a kostel nesudí

lajných vcí, ale sám se sud každý, chce-li býti prázden

11*
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božiehó Slídu. Neb v takých vcech, jimiž lidé zdejšie cti

a chvály dobývají, tak móžem hiech rozumli, jakož zdejšie

est a chvála jest hi^iech menší neb vtší, aneb nenie. I

praví svatý Tomáš z Akvin: „Zádos chvály zdejšie móž

býti trojím inem hiech smrtedlný: jedniem, když se klo

sveliie kivdu, tiem se in, jímž neni; druhým, když to,

z nhož má est a chválu zdejší, tak miluje, žeby radji

pestúpil božie pikázánie, než toho zbyl, z nhož má lu

esf a chválu;" a to asto bývá, že nejeden, jsa kiv a vda
to dobe, však než by se ukázal kiv, piseže kiv, i bude

kiv ped Bohem dvakrát; a též když dopustí písahy, vzmluv

kivdu na druhého; „tetím, když kto vše své snaženstvie

konen obrátí k tomu, aby zdejší ml chválu a esf; což

dobrého iní, to jen pro zdejší chválu." A tak tmi iny
móž býti hiech smrtedlný žádosf chvály zdejšie; ale jinak

žádosf chvály móž všední hiech býti. Pakli by klo nic sám

pro se nežádal chvály, jen pro užitek jiných, — ale toj' iedko,

by k tomu svá libosf vlášlie netržala, — tak by i žádného

nebylo hiecha. Také praví svatý Tomáš, že v ruše a v ta-

kových vcech móž býti hiech z pielišnosti, a to dvojím

inem : jedniem, když klo upieliší, jelikož by se ml pirov-

nati k tm lidem, s kterýmiž jest podlé svého ádu. K tomuf

praví svatý Augustin : „Kteréž jsú protiv obyeji takové roz-

koši chlubné, jakož jest daleká róziiice, lak se jich slušie da-

lece slieci, jako smliivy msta aneb kraje nkterého, potvrzené

pikázáním aneb dávným obyejem, pro i žádnu svii žádosf

ani domácí lovk, ani host nemá zboili. Neb šeednaj' to

ástka, kteráž se své vlší stran nepirovná. Druhým i-
nem móž býti to upélišenie z nepoádné žádosti mysli, když

lovk má libosf pielišnú v ruše krásném, neb v emž koli

lakovém, a to le podlé obyeje, le proliv jich obyeji,

s nimiž jest. A ta mysli nepoádnosf bývá trojím inem

:

jedniem, když hledá lovk chvály lidské v tch vcech,

jimiž se tak okrašlije. A praví svatý Keho : „Jsú nkteí,

že nemnie, by byl hiech píprava drahého rúcha; a kdyby

nebyl hiech riícho drahé, nikakéž by Kristus lak znamenit

nevypovdl, že onen bohatec, jenž jest u pekle poheben,

zde u purpure a u bysu, tociš v drahém riiše chodil; neb

i žádný drahého rúcha, jež nad Jeho stav vycházie, nedobývá
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k jinému, jcii k (li\al»! svétské." Diuliýin inem bývá ta

nepoádnosí mysli, když lovk v drahém ruše hledá pic-

lišné ruzkoši tlu svému, jako mCkkosti, ješloj' lahodná k

dolení. Tetím, že pi-ieljšnú snažnosf obrali na to, aby do-

• byl rúclia drahého; a to by samo zlé bylo, by v lom nic

jiného ne!)ylo zlého, lak práci na nepoti"ebnii vc naložiti,

a potebnéjší vc zameškati. I kak jest dobré, aby se ni-

kdž rúcho nemrašlilo, lak se svázali, ežby sebú nemohl

vlasti? Kak-lij' to pravé, po hrdém ruchu stojiec, prieliš za-

10 Jiti v dlahy, pro nž dlúho bude lháti, nezaplat, jakoj' slí-

bil? Prolož dobrá vc, z miery nevycházeti, a ímž klo

jest, tiem chtieti sliili; nebf najdél trá rovné.

Také v nedostateném ruchu móž býti hriech dvojím

inem : jedniem , když klo leností neb húževnosli netbá,

•i aby se lem pirovnal, s nimiž jest jednoho ádu, a s nimiž

bydlí; druhým, když klo pro zdejší chválu nechodí v drahém

ruše podlé svých rovní, aby jej chválili lidé, žej' dobrý,

bohobojný lovk. Ale kdyby klo proto chodil v sprostném

ruchu, aby v sob krotil smilstvo a hrdosf, neb aby darem-

20 n mnoho na se nenakládal pro boží báz , ten by dobe
inil, když by jen podlé toho, jakož jest s jinými lidmi,

obyejem svým dalece z miery nevycházel. A tak jakož

ve všem, lakéž i v riíše, vše v hod dobro. Nad jiné, aneb

s najhelmbrcchlnjšími chtieti rúcha drahá aneb kroj mieli.

Via jist iiemóž bez hiecha býti ; a také prieliš se sprostn

mieti, ež by snad skrz lo poddaní jeho nelhali na, nenie

dobré; neb lidé podlé obecného nedostatku, jakž koho vidie,

tak jej mají. A léžf jest o všech tch vcech, z nichž lidé

mievají est" svlskú. Neb po zdejší cli má stáli lovk podlé

30 svého stavu skrovn, ne protiv pravd, jako i po sboží: ne

proto, by v tom se chtl kochati , ale aby tiem byl užitek

jiný. A však velme opalren má býti, aby cht se slíbili

lidem, nebyl pohann Bohem; jiebf to bývá, ktož chce býti

pietel tohoto svta, ežf bude nepietel boží.

a5 O kratochvíli pak rylieské rád bych psal nco: ale

tak sej' rozmohla zlosf lidská a poluchla mezi nimi milosf,

ež vrn neuinicm k tomu nie éci ; neb ponúc kratochvil

mnyslem dobrým, lidé spieše promnie ve zlé úmysl, nežli

V dobré , a neku namiesie hrdosti, ale zpósobie tak, ež vše
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bude hrdosf pravá aneb smilstvo, jakož to vídáme v tancích

aneb v kolb. Prolož sám se sud každý; neumjif dobe

mluvili o tch kratochvíléch svtských.

O lurnejích vd, že práva pravie, cž ta škodná kra-

tochvil nemá sluli i kratochvil. Prolož kostel jest turneje s

zapovdl ; a sejde-li kto v turneji aneb polom , tu úraz

vezma, a zpov a tlo božie bude dáno jemu ku pokání,

však pohebu u svatých nemá jmieti, ež jest nedržal koslel-

nieho ustavenie. Paklif kteí knžie neb mnišie dávají po-

heb takým, tof inie aneb lakomstvem, aneb pro báz, po- lo

chlebujíc. A loj' proto koslel zapovdl, neb tu lidé laku

hrdosf ukazují, a s takým nákladem, pro nž mnohý zírati

to vše, což má, a nejeden tu smr vezme. A žef jest pak

kolba tak zlá vc, aneb horše, jako turnej, klož chce zna-

menati, móž uzieti : neb vlšiej' tu hrdosf, anij' lak polebna, n
jako by byl lurnej, by zapovdien nebyl; neb v turneji sroz-

umie lovk, kak by se u boji správném svého miesla držal

:

ale v koli jednoho kruha odnie nenie, by byl k boji úži-

teen. Protož dobré by bylo ryliestvu kesanskému, dr-

žeti koslelnie poslušenstvie, a tak kratochvílili, ješlo by 20

nebyla kratochvil škodná; a také mysli k ní ovšem nepiklá-

dajíc, jako ku pielišné v lovicch myslivosti mnozí pikládají.

A na krátce: v svých kratochvíléch máte vždy nka-

kého úžilka hledali, bez tak pielišné hrdosti, pivykajíc jiezd,

hebkosti, kepkosti, ne pro panic a panny, ale proto, aby 35

hotovi byli u potebu a umli; neb na vy slušie bojovati po-

dlé Boha boj spravedlný, A boj spravedlný jest s svú ho-

spodu, když pravú nese hospoda válku; a pakli by byl ho-

spoda kiiv : když zevn nenie protiv kostelu, lak žej' jeho

kostel neodsiidil. A jeho sluhy neb rytiestvo ncvdie-li jej 30

kivá, pomáhajíc jemu, nobudú kivi, nébrž kiví by byli,

nepomáhajíc jemu. A by se zdál hospoda kiv, le by ovšem

jist vdl, žej' kiv v lé pi, ješt máš to obmyslili, žej'

spieše práv; neb snad jest tu nco tajného v tom, jehož

tob hospoda nenie dlužen povdieti. A protož, klož by neádi 35

nesli válek kivých, slušie jim hledali spravedlný ch hospod

a bohobojných, diéve než je zajde válka, a stieci se tch,

jimž nemóž doufati, by rádi po pravd stáli. O tch pak

válkách, ješlo mezi sebú zde v zemi vládycslvo mievá, lak
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rozuinieiii : že nálilú vc móž každý v náhle odehnatí subé

škodnú, a brániti se násilí, i svých lidí. Ale jukž hkíž inicti

rozmysl, lak má své pravdy dovésti niijprv právem: a do-

veda právem, tuž teprv má, móž-lí, mocí dotisknúli. Aneb

'> má své nehody tužiti zde v ecliách královi; a odpustí-lif

král váleti, i právem nedoveda, jsi-li práv, váleti móžiš.

Ale s tiem, ješlo v témž práv sedí, ješto i ty, sám svi

mocí s úkladem váleli nemáš; emuž by tehdy bylo právo

anebo král? A také to vdti sliišie, že klož jsa kiv, nese

lu válku s druhým, dluženf jest onomu navrátiti všecky škody,

což jich jest vzal i s svými lidmi: a také i svým lidem, což

by skrze to ztratili. Ale ten, ktož nese válku, jsa práv, což

na onom dobude podlé práva, vše jest jeho; a pakli s ním

ztratie jeho lidé, nenie jim dlužen navrátiti: neb sbožie i

15 život s svým pánem pro jeho pravdu vážili mají; ale však.

což by mohl, to by jim lepšiti bylo slušné.

A tak vládycstvo i ryliestvo bute opalrni, aby došli

k tomu pátému kéru andlskému, ješto sú sstáli u pravd

boží; a tch padlých andkW nenásledujte, ani povolijle jich

20 lestným radám, jimižf vás táhnu, aby pychem padli a hrdostí

od pravé pravdy, jen sami svú ces zdejší milujíce. A že

viece s svtem jdete vuokol, než jiní lidé; a jakož nesnadno,

ktož se obierá s smolu, by se jí nezlepil, tak nesnadnoj"

svtem se obierati, a od nho se nezšeediti: protož slyšte

25 rádi slovo božie ; a jakož jste vtipni k svtským vcem, tak

bute vtipni. kudy by došli té poádné milosti k Bohu i k

jiným lidem. Neb dojdete-li jie, taf vám ukáže, kudy máte

do nebes pi'ijíti, a kak máte svój úi*ad vésti k užitku jiným,

aby s tmi ábly netrpli, ješto jsú prvnie vládce v zlém

30 duoslojenslví porušenie všeho; ale došli k tm andlem, ješto

sú sslali podlé v(31e božie v svém duoslojenslví u vné
chvále. Amen.

Popravcóm.
35

Sešlý kuor andlský slo\ú húin Poíeslates, lociš : „mo-
ci," a mají lu moc od Boha. že vzbranijí zlosti ábelské,

aby nemohli tolik zlého lidem uinili, jakož by chtli. K tomu
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kóru mohu popravce pipodobnali, ješlo od knicžat popravu

mají, aneb od pánóv. A ten úad jest velme dobrý a svatý;

ktož jest pilen jeho podlé Boha, móž sob jím dobyti vné
chvály v ncbesiech. Neb jest ekl Hospodin, aby lid boží

mstil kivdy božie, a zlé mezi sebú sami stavovali-, jakož a

jest to rozlin ukázal v starém zákon: moha sám zahu-

biti, kohož chce, však jest lidem kázal popravovati. Aj Moj-

žieš, jsa pcsklidný muž, však jich množstvie kázal zbíti,

i sám bil, mst pravdy nad kivdu, a tiem slavil hnv boží.

Aj Finees prodružil dva meem, ješto inili protiv boží zá- m
povdí; pochválil jeho Buoh, a dal jemu i jeho plemeni esf

knžskú. A pak král Saul nezabil onoho krále, ale jal, a

Buoh jej kázal byl zabiti, rozhnval tiení Boha; i odjal krá-

lovstvo plemeni jeho.

Mnohof jest toho dolíenie v svatém písm, ežf jest 15

poprava úad dobrý; ale má se zvlášt každý popravce slieci

lakomstva, aby pro sbožíko, pro plen, pro koist neradoval

se cizie smrti. A kak-lij' to popravce dobrý, kterýž by, moha

jieti zlého, aby viece neškodil, i nechce tu, kdež by s ním

nemohl zajieti plenu velikého, i aká, zdali by nkde vsel, uo

ješto nmoho krav ? a za tiem snad zlý ujde, neb uiní viece

zlého. A takéž má býti nelenivý popravce; bude-li leuivý,

mnohé zlé bude bez pomsty a rozmóž se. Hnvu ovšem

slušie se popraví slieci, aby se nemstil úadem svým. A
také blédaj, by nepehlédal zlého pro pieze. Pakli kto pro af»

chlúbu, cht slovúlen býti, uiní co svú popravu, aby ekli

:

„Takéf jsem já popravce!" hlédaj', kak spadne v tžké zalra-

cenie brzo pro to v ucho podutie kakés chvály nemúdrých

lidí! Prolož a krátce ku: kterýž dá ujíti vinnému, heší; a

ktož nevinnému uiní, heší. Viece praví: neiní-li úmyslem 30

dobrým pro est' boží, pro pokoj svým bližním, aby tú prací

ml odplatu od Boha a tú snažností, a práv uiní, obse

nkoho, ani^b pust, však heší; nebf Buoh hledá, pro kto

co iní. A vru! smrf komu uinili, nechžf jest i vinen, ne

pro právo úmyslem, ale pro nco jiného, ohyzdnaj' vc; ano 3&

i kat ohyzden, že vsí pro penieze, a i vinného obsí. A
když kto chce stáli po právu, má na to pomnieli, jakož Hugo

praví, ež právo ztratí práv, cž nebude právo, pateru vcí

:

Najprvé, když kto chce súditi tu vc, ješto neslušie k jeho
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Slídu ; jiiko LŽ klo, jsa popravce, chlel hy siiiiili manželstvo.

Druhé, k«lyhy chtl toho súdiíi, ješto nenie z jeho sudu

;

jako svtský žáka svceného. Telie, kdy eho tieže nislí,

než má zpráva, aneb lehcejie; jako kdyby koho pro sprostný

5 krádež popravce vzbil na kolo, aneb žliáe neb mordée jen

obsil. tvrté, kdyby asu nkterého neuctil; jako kdyby

kázal popraviti na nkterý hod nad kým. Páté, kdyby miesta

neuctil posvátného. A však jsú nkteré vci, pro nž ko-

stel z práva nepomáhá: ty vdie juristi lépe než já; na ty

10 se sliišie vzeptali popravciem také, a býti snažnu úada
svého u pravd, aby pišli k tomu kuoru šestému do krá-

lovstvie nebeského, jehož mn i vám ra dopomoci Hospodin!

Téhaóm.
15

Jest pak tetic andlská jerarchia a najnizšie, k níž

mohu býti pirovnáni emeslníci, kupci, kramái, neb kteíž

koli lidé obecní. A tak k sedmému kuoru a ku prvému z té

tetic jerarchie, ješto slovu lirlules, skrze nž Buoh iní

1tí divy, zde na svt mohu býti orái najprv pipodobnáni

;

neb Bóh skrze ty jako divy iní užitené, když z semen ma-

lých dá obilé mnoho k užitku lidem i dobytku. Však proto

sedláci a orái nemnéte, by inhed svti byli, že dobré a

potebné emeslo iníte, veškcn svt živiec. Pravda jest,

•J5 dobré jest dielo oráové; praví mistr TuUius : „Ze všech

tch vcí, z nichž lidé neho sob dobývají, nic nenie lepšie,

než oránie, ani jest co hojnjšé, ani jest po svobodném lo-'

vku co duostojnjšie." Svobodnéf miení, jako jsú páni a

vládyky. Ale však Biioh viecc hledá na ten úmysl, pro
30 kto co iní, než na to, co iní Ktož uoe, cht bohat býti,

aby svú zlú voli mohl napásti v obžerství, v krmách a v

kakés bláznové své hrdosti, cht sám nade všemi býti, aneb

pirovnati se vyšším sebe, ten, af dobré emeslo dlá, však

zlým úmyslem. Ale ktož dlá, aby se živil s svú elédkú
35 podlé pravdy, ten dobe dlá úmyslem dobrým: když ne

vždy by chtl zde na svt býti, a by se i vzbohatil, ale

onoho bydla žádá nebeského; a což zde koli dlá, to proto

dlá, aby píina jemu byla pijíti do královstva nebeského,

almužny dávaje, i desátky a úroky své, podlé božieho zpo^-
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nezenie ves svt živiec, a jsúc u poslušenství vyšších sebe

ve všem, což iieiiie zejmé protiv Bohu, duchovních i svt-
ských, milujíc své pány, jsúc jim vrni. Ale ubozí lidé mají

veliký jeden nedostatek: že kakús hrdostí a nemúdrú, když

jmají pokojné pány, vážie je tak lacino; a hrdé pány chvále &

mezi sebú a válené, a tiem jist hešie protiv Bohu. A obakž

dávné píslovie , že nekají : „Pánif se smíie, a chudina

v tom." Protož lépe jest s pokojným pánem nco málo pe-
írpti dobrotiv, i vzácnoj' to Bohu, než hiech jmieti z té

libosti, že jmá chu v tom a hrdosf svtskú, když má aneb lo

žádá hrdého pána a váleného : neb tiem jest to ukázal, žeby

sám rád hrd byl, kdyby mohl, a váleen; a obakž asto za

takovými pány netolik duše, ale i sbožie zlracijí. Závisf

také zvlášt panuje nad sedláky; a obakž lo jest hí-iech pe-
nepotebný, neb v nm i jedné rozkoši nenie. jedné lopof. ts

A také ne vždy jsú vrni. Protož slušie se piln stieci,

aby se nedali áblu zavésti, a což Buoh komu dobrého peje,

také pieti. Ano iekají : „Komuž Buoh, tomu i všichni svtí."

Protož chcete-Ii k svatým pijíti, nezávite; ale což Buoh

komu peje s svými svatými, toho vy jim rádi pejte. 20

Netolik také thai, ale i jiní všichni emeslníci nesu

toho kuoru sedmého podobenslvie zde na svt. Neb pe-

kai jako divem z muky chléb íinie; ševci z kóže tcvie

:

a lak i všichni jiní emeslníci, ješto tak jako divy iniec uži-

tené a potebné lidem, nesii, jakož sem ekl, tch andlóv aa

dobrých podobonstvie. Neb jakož zlí andlé, ješlo sú z toho

kuoru vypadli, také inie divy, ale škodné, aneb viece dvorné

než užitené, aby lid od pravdy odvedli: takéž ti emeslníci

nesii podobenslvie zde tch jisiých dábbív, ješto své eme-
slo z úmysla pósobie ne k užitku lidem, ale jen svého zisku 30

hledajíc, leckakés v nm škodné dvornošl zamýšlejí, a asto

vtší práci naložie na to, aby jich emeslo nebylo tak úži-

teno. Jako vidíme lo dobie, že spieše by švec dospl

škorní bez tak dlúhých épkóv; a také veliká jest piekaza

u škorn tak dliíliý nos: neb pš nem(')ž s nimi pracovati, 35

a pes plot ovšem nikamc nelze; a lakéž i o jiných emesl-

níciech. Neb i koželuzi bez poteby rozploštijí své podcšvy,

aby se jen zdály tlustší, než jsú; i o tch ovšem zle, ješlo

mistrují vína, a uinie je nczdravjšé, aby je spieše roz-
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prodali: tif všichni slušeji k téin dablóm, ješlo škodné anel)

neužitené iiiic divy pro svú zlú žádosf. A mohliž by se

takoví lemeslníci dobe leknuli toho, že asto a téžiné vždy,

ješto bude veliký mistr v svém i^emesle, a mnoho takových

5 tanlóv nepotebných vymýšleti, až stár bude, nastanu jiní

opte s kunšty nuvéjšími, a tento s svými nestane za nic. Aj

tof pomsta nad takovými zde se pone; a nenaleznú-li mi-

losti božie, na onom svt tieže se skoná! A najviec se to

piházie hrdým krajóm, aneb hudcóm a pištcóm, ješto své

10 emeslo ku prielišné chlípe obiacijí, a ne ku poteb lidské.

Ale když sem se o hudcích vzmienil a o pištcích, slušie

to vdli také, že také by mohli mezi dobré emeslníky ta-

koví lidé poteni býti; neb utšení takových skrovn a v svój

as také bývá potebie lidem, a mohii nkdy bez hiechu

íb býti. Protož hudci, pištci, žakéi, kdyby kázan a v svój

as, nepekážejíc služb boží, a skrovn, Boha se dokládajíc,

své emeslo vedli, také by tch dobrých andldv zde podo-

benstvic nesli, a mohli by i božie tlo pijímati : ale že jsme

tak nestatení lidé, jakž se s takovii marnú vcí obieráme,

2<i tak neumieme miery sob uložiti. Protož hudci, pištci a kaj-

kléi, ponúc svú marnosti tšiti lid, neumjí tomu miery

vzieti; ale i peskú eí i nebohobojnú, i také mluviec pro-

tiv Bohu i protiv knzi, i v as božie služby, i po deviet-

níku, ješto by již kreslené plakali jmli za své hiechy,

25 i v stedu v první po masopust nepestanu emesla svého,

a správn jmajíc pestati. Ale když neslušie, tehdy oni viece

tiem lidi odvodic náboženstvie a božie služby; jakož vídáme

na posviecení, a jakož sem ekl, po devietníku k masopustu,

když již svatá cierkev ve mnohých kostelech zpievá, kúc
30 takto :

„Dnové všie marnosti již míjejí,

užitení dnie picházejí,

as se blíží všech stiezvých:

hledajme Boha istotu srdec svých!''

35 a druhdy i u puost, a netbajíc na to, že kostel napomíná,

aby lidé plakali na své hiechy a ponížili se, pomniec, ež

jsú popel a u popel se obrátie. A protož, když tak zevn

nepoádn svého emesla užívají, netbajíc na Buoh, neslušie

jim dáti božieho tla, donidž toho neostanúc, nebudu se káti
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svt3lio bludu; neb slušeji k Ilmu spadlýui andlóiii z toho

kuoru, ješto, ac také iiiic divy, ale škodné a nepotebné,

jakož oni škodie dobrým lidem svým šalováním v svale asy.

A svatý Pavel praví : aby dlal každý rukama- svýma to, což

jest dobré. Neb ani pro se. ani pro koho jiného i jeden, 5

neku škodného lidem, ale neužiteného neml by dlati.

Neb klož by byl poslán do vinnicc, aby dlal to, což jest

poli*ebie vínu, kdyby pak nechaje vína i oprával plesky, nebyl

by bez viny: takéž i my jsme u vinnici boží: nedláme-li

toho, coj' užitené, budem miesto odplaty pokutu jmieti. 10

Protož ktož clitie býti dobí eineslníci, aby s tmi sva-

tými andly z toho sedmého kóru u vném byli blahosla-

venství, ti dlajte s vru, a stehúc se v svém emesle, aby

toho, jehož nenie, neukazovali nkakým falšem; ale pósobte

svá emesla u viee a v pravd k užitku lidem tiem úmyslem, 15

aby svého chleba nejedli darmo, a mli co nedostatenému v

jeho potebu udliti. Ale však dlajte v svój as, a i dobré

dláte a užitené, svtiec svátky podlé knžského rozkázánie,

a vždy k Bohu mieniec, aby tam teprv pinií odplatu od nho
vzeli na svú vieru. Jiež odplaty mn i vám dopomáhaj Ho- ao

sp'odin Bóh všemohúcí!

Knpcóm.

Osmý kuor slovu Archandlé: ti vtšie a neznámjšie ^5

poselstvie k nám djí od Boka. Toho kuoru podobcnstvie

v tlesných vcech držie kupci, ješto pívozie drahé a ne-

známé vci z daleka. A ti chlie-li dojíti dobrých archandlóv

tovaistva, jmají najprv, vždy Boha jmajíc v své žádosti, té

kijp dobývati, jcšlo by byla k užitku lidem. Neb kdyby .10

netbajíc úžitka lidského, pro svój zisk tu kújti pinesli, ješto

by škodná byla, aneb nepotebná, k tm by se dáblóm pi-

rovnah, ješto škody lidské, ale ne úžitka, hledají pro svú

zlú žádosf. Ale, jakož sem ekl, když kupec má na péi

obecný užitek, aby toho dobyl, aneb to prodával, jehož jest ab

Ieba, móž podlé Boha zisk skrovný vzieli : jako tociš za

svú práci nájem, jímž by potebu jml s svú eledí, a

také aby ml ím pomoci v núzi chudému; neb jest to užitek

správný, když skrovného zisku hledá. Ale jakž bezpéninc
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má litnysl k zisku a žádosf, tak brzo v liiech zajde pro

to lakomstvo; aneb na roky svú kúpi dávaje, aby dráže dal

pro rok, než by dal za hotové; neb a se to nezdá licbva

svú postav, však leslni onduvú jest pikrytá lichva; aneb

5 pósob své kupectvie ne v ten as, jako slušie, aneb ne na

tom mieslé, jako nkdy v kostele a v svátky; aneb druhého

oklamaje svú kupí.

Trojím také einem móž v kupecství hiech býti, podlé

toho. jakž v kúpi móž býti znamenán tníj nedostatek : Jeden

ni v té kupé šlecht; j;iko kdyby kto mosaz prodal za zlalo,

aneb ristec za stnebro, aneb víno smiešené s vodu za pravé

víno. Druhý nedostatek podlé velikosti miery neb váhy;

jako když kto, vda, jmá menší mieru, neb kratší loket, neb

lehejší váhu, prodávaje. Tetí nedostatek jest pak v dobrot

i."> kup; jako když prodá kto nemocné dobyte za zdravé, neb

dravý postav za celý, neb což koli takového. Tmi tmi

vcmi když, vda, ten, ktož prodává, oklamá druhého, obe-

lstil jej, i dlužen jest jemu na\Tátiti. a nkterdy i obmeškánie.

Pakli nevda, neshešil jest; ale vzvie-Ii potom, má jemu

20 toho polepšiti. A týžf hnech jest, když ten, ktož kupuje,

oklamá toho, ktož prodává, v kterémž koli z tch tí vcí.

Když by ten, ktož prodává, mnl, žej' m, ješlo jest zlato;

a ten, ktož kupuje, jist vdl, i oklamal onoho: dlužen jest

jemu navrátiti.

25 Také hešie kupci, když se smluvie, aby jeden své

kup lacinjie mimo druhého neprodával; aneb když kto

obdrží sob, aby jen sám on prodával takovú kúpi. Ti pak

ovšem také hešie, ješlo ani kúpie, ani prodadie bez vro-
vánie a bez pi-ísah. Když, vda, cht oklamati druhého, v-

30 ruje kiv, smrtedln jest hešil; pakli mn, by pravda byla,

povie kivdu, ne tiem úmyslem, by chtl druhého oklamati, ale

aby prodal bez své škody, móž obecný hiech býti, však ne

smrtedlný. Také v té kúpi jest veliký hiech, když kto pro nic

pro jiné. jen aby sám ml tiom vtší zisk, pokúpí nkterú vc
35 sám všicku; jako kdyby kto v nové pokúpil vše obilé, aneb po

všem trhu, aby po své voli prodával draho. Práv-t též, ja-

ko když by se smluv pod ktcrú pokutu, aby jeden nedával

mimo druhého lacinjie, neb nekupoval dráže. Neb ty všecky

smlúvy jsú škodné lidem, a trh ml by v tom svoboden býti.
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Slušie se také kupcóm stieci, aby za nic nebrali pe-

nz, a neprodávali toho, jehož nemají; af rku esky: sti^ezte

se lichvy! Toj" tak zevná vc, že jest zlá vc lichvili, že

neteba o tom i mluviti. Neb i žádný kcstan nechce již sluti,

a i jest, lichovníkem. Mnozí rádi beru lichvu, když ji vylichvie s

židé, aby nesluli sami liclievníci. j\lnozí jim své domy najímají,

ani chtie tomu, by lo neslušné bylo, domy neb miesta k lich-

vení najímati. A však aby vdli, pro jest hiech lichva, chci

povdieli, jako svatý Tomáš praví : „Proto lichva jest hí'iech,

že jest nepravé v sob to prodati, ješto nenie." Neb když kto lo

pojie penz, viece jich zase vezme, vzal jest za nic pcnieze,

poovadž vráceni sii jemu v pln a taeíž pcniezi jeho. Ale

aby lépe tomu rozumli, znamenajte, že jsú nkteré vci,

jichž užitek jest tch vcí zkaženie : jako užitek vína neb

chleba jest zkaženie vína neb chleba; neb píc a jedúc uží- is

váme tuho, a tiem je zkazíme. Protož užitek takových vcí

nenie jiné, než ta vc sama. Neb komuž dadie piti, tomu

nemohli dáti samého úžitka pilie, než v tom užitku to jisté

pitie jemu dadie ; a též o pokrmu. A tak, ktož by prodal

užitek vína neb chleba oblášt, jako bych ekl: „Zaplaf mi 20

to, žes pil, a vraf mi víno také potom." Kdyžf víno vráci

neb zaplaci, a napitie oblášt, tehdy sem aneb jednu vc
zaplatil dvakrát, aneb to, jehož tu nenie. A toj' nepravosf,

a slov lichva. Nkteré vci pak jsú, jichž ižitek nenie zka-

ženie jich: jako užitek domu jest, bydliti v domu, aneb rúcha, 25

choditi v nm. Protož mohu za ten užitek vzieti nájem,

abych v svém domu dal bydliti, neb v rú.se choditi, a pa-

novánie nad tiem ostavi sob. Aneb mohu prodati duom, a

užitek sob ostaviti ten, abych v nm bydlil; a to nenie

lichva,, neb sem své pronajal. Peniez pak nenie k jinému, 30

než kupiti za; a když kúpi za, tehdy sem jej v tom užitku

utratil, že již nejsem pán jeho. Protož vzieti co za to, že

pozici penieze svého, aby on jeho pán byl, ale ne já, jest

za nic vzieti, poovadž mi vrátí tak dobrý ; a tak jest lichva,

neb jest nepravé vzieti za nic. Pakli kto die, že „za as 35

vezmu:" as tenf tvój nenio; ktcrýf jest minul, ten-t ne

Ivój ; a ktcrýžf jest nepišel ješt, také ho nemáš, a nevieš,

doakáš-li jeho; a v tom, v kterém jsi, to jest tak malý a

brzký, že jakž brzo pijde, tak brzo minul , a ty jen takú
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brzkoslí v nm bžíš, že sám nemžeš poznati, k(Jy ho cá-

káš, a kdyj' minul, a se rozmysliti imiieš na to. Kakž pak

liiijš, by lv(ij as byl? Jost-lif lv('»j, podrž jeho, a ohledá

j

jej, kak-l dlúliý mezi liem, ještoj' mimil, anebo nepišel

•"> ješt. Pakli nemóžeš, ale vyznaj, žef ncnie lv(íj, ale boží. a

božieho neprodávaj ; neb hoj' nedal k lomu, a zvlášt za-

povdl jest lichvu. Neb a lomu i rozumti kto nechtie,

však proto jest nepravé v sobe; a jakož vše nepravé má

(Movk navrátili, takéž i lichvu.

Kramáóm.

Deválý pak kuor slovu Andlé. Andl tolik jest eeno,
15 jako ,,posel;'' ale my smc obykli všem tm svatým duchóm

ékati andlé. Protož iku: tito jsú od Boha k nám obecní

posli, ješto naši obecni potebu pósobie. K tm móžem pi-

rovnati ele obecnú. Ale že sem o nich déve mluvil,

prirovnajme k nim tyto obecné prodavae, ješto na však

20 as prodávají, což jest teba, nikam sami nejezdiec po to.

Ti také mohu skrovný zisk mieli, ješto sedie prodávajíc,

a toho, což sú kupili, i nepolepšie. Neb polebie jest lidem

toho, že každý vie, kde nalezli, což komu jest teba; a také

že ukrojie neb uspú toho, což mají, komuž nenie všeho

25 teba. Ti mohu též znamenati, ješto sem ekl devním kup-

cóm ; nebf ímž oni hešie, tímž by i tito hešili mohli

:

kdyby bezpémnú žádost" mli k velikému zisku, rue by

nkoho oklamali, le draho ceniec, le zasloniec svtlo, aby

se lepšie zdálo, než ji-st to, což prodávají; neb což kolivk

ao prodávajíc uinie takového, ješto by kupujíc nechtli, by

jim takéž jiní uinili, tof jest vše zlé.

O krmáích pak i mluviti neteba : o tch, ješto kostky

pósobie aneb pezrie, a ješto ponúkají lidi pro svój užitek,

aby pili, a rádi vidie, že se zpí lidé, a že i ode mše k nim

.{5 na sniedánie a na pilie bžie. Toj* zcvná vc, žej' to uži-

tek pevelme zlý. Neb jen ti krmái slušejí k andlóm sva-

tým, kteíž nedadie jhráti v kostky, neb kakž kolivk se

škodu svých hostí neádi vidie, by se zpili, pravdu beze lsti

jim inie, neponúkají jich ku pití bez jích poteby, nepezie
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zlé ei peské, ani frejóv, a jen úžitka lidského k jich po-

teb hledajíc, skrovný zisk vezmu za svú práci. Ale kte-

íž inie proliv tomu, ti slušejí k tem padlým andelóm, je-

što všeho zlého posel djí, vypadše z nebe, s nimiž spolu,

i se všemi zlými kupci, neb s kterýmiž koli lestnými pro- r.

davai, neostanú-li zde své lsti a nebudu se jie káli, v pe-

kle na posledy vnu tici budu jmicti.

A tak, ktož kolivk maje pravú vieru kresfanskú, a

nadji u Bože, jakož slušie ufali v Buoh, a milosf dvojilú,

k Bohu a k bližniemu, le jest v manželství, le v panenství, lo

neb vjinoslví, le ve vdovslví, neb želeje polracenie své i-
stoty kteréž koli, a steha se potom téhož, le jest hospodá,

le hospodyni, le elední lovk, a v kterémž koli ádu jest

z tchto devieti, ješto sem k devieti kuoróm andlským pijed-

nal: když tak jest živ, jakož jeho ádu píslušic, z nichž sem i5

každého tmito knihami tak, jakž sem uinl, napomenul, ten

každý Bohu slúží, kakž kolivk jeden stav duostojnjí jest

nežli druhý. A klož chce vdn slúžiti Bohu, ten najprvé

svój stav drž práv, do kteréhož jest Buoh jej pozval ; s kaž-

dým má inili dosti. Neiekaj : „Bych byl v jiném stavu, 20

byl bych lepí." I žádný (' slav bez práce neni; v kterémž

jsi koli, toho bu pilen. A pakli z jednoho vslúpíš v druhý

kakým božím zpósobením, opte toho bu pilen, a stež se

neuslavistva; neb snažnu býti i v nizšiem stavu, lépe mi

se líbí k chvále, než i sého i onoho chytajíc, niehož ne- 125

býti snažnu. Ano zde na svt ve mnohém lepí mohutý

sedlák, než vládyka chudý ; a vládyka mohulý, než šlechtic

chudý : takéž, klož sv('»j stav práv drží podlé Boha, a i

menší, móž nvem lepší mieli ped Bohem, než ne velme

Ibavý z vyššieho stavu. A pakli žádáš odplatu slávu vyš- 30

šieho, a jsa v nizšiem, nemohu dáti lepšie rady, jen: mi-

luj tak stav onoho, jsa v svém, a podlé stavu svého bu
pilen, kak by byl úžileen jemu. Neb každý stav jest, a

má byli všem jiným slavóm úžileen, jako práv v tle úd

každý jest úžilccji jiným údóm. A protož jakož jsú sob 35

vrni údové našeho tla, a niilují se, jakož sem i déve to

byl ekl : takéž by se spohi mli milovati, a vrni sob býti

v dobré sprostnosli údové kostelní. Neb noha nezávidí, aneb

rukaj 9le rádaj' tomu, žej' hlava « vtší cli než ona: takéž,



Kramáóm. 177

a jest u vtší cti stav duchovní, nezávid tomu lovk dlný
aneb svlský. Viece-li pracijc a roboty nese svtský, nerci

:

„Pro onino prázdníc?-' Viz, kak oko nemóž nesli jiné práce,

jen ež vidí, a malého dolknulie, neku úrazu, nestrpí snadn.
a Takéžf jsú lidé nkteí, a nedoliví, ale velme dobe vidie

vci duchovnie a voli boží, a pohýie-li, umjí želeli; a jsú

hrubjší druzí, viece mohu pracovati, viece trpli což koli-

vk, a snad jsú rozumu menšieho a nemohu tak hoce že-

leti svých hiechóv. Všef jest dobré, vše užitené v ke-
10 sfanství ve všom; i žádný nerci sob na mysli: „By tento

byl kesan dobrý, trpl by tolikéž jako já, poslil by se jako

já, rozuml by jako já voli boží, vstával by v noci na mo-
dlitvy!" Téžf jest to, jako by noha ekla: „By oko bylo z

tla, strplo by, když se málo ustrí, ano já nelbám, a se

15 urazím velmi!" aneb oko noze: „By byla noha z tla, vi-

dla by, jako já vizi!" A tak i o jiných údech. Neb ktož

tak nekají, nechtic se rozmysliti, žej' pán Buoh každému

dal, což jest ráil, a i žádnému všeho; a každý, ktož se

jemu smrtelným hiechem neprotiví, jest v nm s jinými údy

20 kesanské obce tlo jedno, a on toho tla hlava. A i žádný

úd nemá všeho téhož, jako hlava, a to což má, to má od

hlavy: takéž syn boží Kristus, hlava naše, to vše, což jest

dobré, má v sob; a což jest komu dal, ten to má od nho:

ale, jakož sem ekl, i žádnému nedal jest všeho; ale chce-Ii

'i5 kto, aby vše bylo jeho, což kto má daróv božích, miluj vše

ve všech, a vše jeho bude; každému podlé svého ádu po-

máhaj, jakž kto uniie neb móž, tlesnu vcí neb duchovní.

Pakli podlé zpdsobu božieho móž kto sob stav voliti z nova,

ten se rozmysl, který se jemu najlép hodí, a vstúp ven,

30 držiž jej snažn, a jiných, když nejsú úmyslem protiv Bohu,

neodsuzije; pakli hešie, snadf jim dá Buoh, ežf se toho

bu4ú káti, a naleznu milos jeho. Jiež nám všem dopomáhaj

!

12



Knížky páté.

Osliiec svodomie a o pokušení (íábelslvém.

Kterak má lovk skrze ty knory pijití do nebes.

Slyšeli smc v tchlo knihách, kak od Boha pocházejí

lidští ádové, a kak nesu andlských íádóv podobenslvie,

od naj vyšších až do najiiizších. Tuto znamenajine, kakž

sem byl i neslíbil toho na poátce, kak máme, chcem-ii

vzhoru k Bohu, každý nás jíli skrze každý kuor andlský, r.

od najnizších ponúc, až se jeliž u najvyšších mli bychom

slaviti; a by to lze nám bylo pro naše hubenstvie a nesla-

tenosf, i nad n by slušalo vzníti, jesle s nimi nezóstávajíc;

jakoj' ekl Kristus: „Budte dokonáni, jakoj' váš otec do-

konán." 10

I má každý lovk pirovnati se najprvé k Andlám
obecným tiem, aby ml žádosf dobrého, initi podlé vole

božie. A a by tu i zóstal, tak ež by nemohl výše, ješt

by byl blahoslaven : ale mohl-li by konati skutkem, a oble-

nil se, tehdy by nebyla žádosf plna. Protož ktož chce býti ir.

podoben tm andlem, i obecný posel všem; nemóžeš-li

lépe, ale as a žádaj každému dobrého žádostí plnu.

Druhý kuor jsii Archandlé, tiic vzhuoru. K tm bude

lovk podoben, když zádav dobré inili, i dá jemu Bóh

moc a ty píiny, ež nióž dokonati skulkem žádosf dobru <in

klerúž koli, sob neb jiným k blahoslavenslví, A toj' druhý

prospch neb vstupe loví, když, byv na prvniem, zádav

dobrého, jako plál milostí, pak z toho zapálenie bude pra-

covati v skulciech dobrých.

Tetí kuor slovu Virlules, ješto divy inie užitené, 'jr.

K tm bude podoben lovk, když z té práce bude mieli

utšenie u Bohu v dobré nadji, maje svderstvo od svdo-

mic svéh », pro nž s(! obveselí podlé toho, jakoj" ekl svatý

Pavel: žei' naše veselil svdecslvosvdomie našeho. A ovšem
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jest to div a dobrý, když klo vesel jest, cž pracije; a jest

tetí prospch rlovi-rí.

Ctvrlý kuor josl Pulrslalcs. K lomu se lovk pipodobila

darem božím, když bude mocn bojovali s pokušením, pro-

5 liv se dáblu, nedada v sob vévodili jeho zlé vuoli, jsa

silon, okusiv chuti duchovniejiž as a nco; a loj' tvrlý vslu-

pe aneb prospch loví. O tom sem mnoho mluvil v ji-

ných knihách o sedmi vstupních ; tuto buJ dosti na tom.

Pátý kuor jsú Principaíus, jako „první-'. K tm bude

10 podoben lovk, odolávaje pokušení áblovu, a jako léka-

slvie protiv každé chytrosti aneb tžkosti pokušenie jeho

bude mieti, a nepoddá se iiiechu; a toj' prvnie dobré, obrá-

niti se hlechu, nepovoléc; a jest pátý prospch loví, bez

viny býti a duoslojný.

'"' Šestý kór jsú Panující. K tm bude lovk podoben,

když již obraovav se pokušení, jsa v nevin, nad lo bude

panovati ; maje rozliné šlechetnosti, vládna jimi, tociš sebú

v nich; když cht, tehdy užívaje, kteréž cht, ne s prací

ovšem tžki, ale pcmohv, což jest jim protivné, již jako

2<i s chutí: jsa pokoen, pemohv pýchu; jsa milostiv a dobro-

tiv, pemohv závisf a hnv; jsa štdr, pemohv lakomstvo;

jsa nepílen rozkošného jedenie neb pilie, pemohv lakotu; jsa

poslušen, pemohv lenosf; jsa cist, piemohv smilstvo; a tak

i o jiném. O kak jest to blažený lovk, ktož jest podoben

íi5 tomukóru! toj' pravý pán; neb se nic nebojí, jen zle inili,

pro nž by své panstvo ztratil. Toj' šestý prospch loví, o

tom sem také v týchž knihách o sedmi vstupních viece mluvil.

Potom jsú andlé trojí v tetí jerarchii, nahoru túc.

K tm bude podoben lovk, když dojde múdrosti pravé; a

;»o bude v sedmém vstupní duchovnieho prospšenstvie. Kakž sem

koli mnoho mluvil o tom, o sedmi vstupních mluv, však

ješt jest málo; ješt viece tuto o tom, a i dosti nebude,

mluviti budu.

"
Kak máš pijíti k najvyšší jerarchii.

Tak skonav e obccnú o lú dvú jerarchii, v níž každé

jsú Irojí andlé, k nimž sem jakýmž takýmž podobenstvím

piirovnal lidi podlé šeslera prospšenstvie; vzlibiloj' mi se^

12*
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abych tylo knížky tuto napsal pro ty, ješto se neumjí sami

od sebe na také vci rozmysliti, jimiž by mli pomoc dojíti

apistúpati k Bohu svú duší blížež blížež: aby túc, as poii

žedili se po dobrém, a porozumievali, kudy mají dojíti toho,

a premlúvali, mají-li s kým, o takých vcech, jimiž by se 5

tvrdila v nich žádosf dobrá. Neb jest to najvtšie múdrosf,

komuž jest mílo a umie dojíti a pijíti i piblížiti se k Bohu,

jakž najblíž moha; a múdrosf jest sedmý loví prospch a

odpoinutie pravé po práci.

I mosí skrze tyto ti kóry andlské z této najvyššie (<>

jerarchie jíti, ktož žádá pistúpili k Bohu: Najprvé skrze

Tróny, aby vzal oištnie, rozsúd v své mysli, co slušie i-

niti, jehož Bóh od nho potebuje, pro nž jej jest Buoh na

svt stvoil; a také, a sej' zšeedil kterými hriechy, rozsúd,

ím má kterého šeedstvie zbýti, aby, jsa cist ode všech po- '"^

skvrn, a cist ctnostmi a šlechetnostmi, mohl pokoj mieti v

svém svdomí, pislúp k Bohu ; neb a se móž neisté sv-
domie kdy ubezpeiti rozmaelú leností, však u pravd nikdy

nem(>ž bezpeno býti. A svatý Pavel také praví : „Kdyby-

chom se sami rozsuzovali, jist nebyli bychom súzeni," tociš 20

od Boha ku potup. A tak, ktož se svú myslí pipodobná

k tm andlem z tetieho kóru, dolov túce, tak asto rozsu-

zije v své mysli, kak by byl cist, dojde nad se druhého

vezma prosvcenic, ež bude podoben Cherubindm, umje a

vda z toho astého rozsuzovánie rozlinú vc: pro jest 25

Bóh to tak stvoil, pro se jemu toto líbí ono nelíbí, pro
nkterú vc pczrí a nkterú odvede; a tak osviecením tiem

lépe bude moci lovk vystieci se, že se nepotkne; jakoj'

i Kristus ekl : že, „ktož chodí ve tm, ustrí se." A vídáme

to tlesn asto, ale ktož vidí, ton nespieše padne, le by 30

sám chtl. Pijde lak('; lovk skrze to osviecenie k milo-

vání Boha, jako skrze ty andly z té prvé najvyššie jerar-

chie z prostodniolu) kuoru k tetiemu, jenž plápole milostí

boží. Neb když lovk pozná rozumem moc, juúdro.sf i mi-

lost a dobrotu boží, pone jej z toho milovati. A milosf ;ii

jest konec svrcbovánie všeho, jakoj' psáno : žcj' konec všeho

svrchovánio ono božie pikázúnio, jestoj' prioliš široké, tociš

milosf, jež se šíí až k nepiátehím. Neb j)ornúc se od Boha,

jde k bližním, když kto podlé božieho zpósobu miluje družce,
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u pro B(»h laké i iiepnetele. A jelikž kto (»nšl jcsl k té

milosti, s tolik jest pišel k svrchování, a s tolik jest bliži

Boha neb dali. A toj' pravá múdrosf, ktož po tom Irém stojí,

tociš aby byl cist, a prosvcen, a došel svrthovánic k mi-

» losli vrúcí, k Bohu. A ktož žádá pistúpili k Bohu, len mosí

tú trojí ccslú jíti; neb oištnie, i prosvecenie bez milosti

dobré nenie ovšem dobré; jakož Kristus svdí: že když zlý

duch vyjde od lovka, bude lovk jako duom umetený; a

nechžf jest i okrášlený prosvcením, ale nebude-li v nm
10 milosti dobré, bude prázdný; a zlý ducli uzíe jej prázden,

pojma s sebú jiných sedm horších sebe, vejde v ten duom.

A toj' také jisté, že bez božieho prosvecenie nelzej' Boha

milovati; a ktož miluje, s tolik, jelikž miluje, od šeedslvie se

oištije. I uí jeden veliký mistr, jménem Bonavenlura, z jehož

15 sem jednch knížek tyto vybral nkteré jeho ei, ujímaje, a

nkterdc své kjeho píinje: aby. ktož chce dojíti múdrosti

pravé, o níž e máme, piemietáním mysli, o takých vcech

myslí pemietal. z nichž by sob uinil ostnec svdomie, a

pišel ku poprslku rozumnosti, a roznietil ohe pravé mú-

20 drosti: aby, když by chtl oištn býti, obrátil se k ostenci

svdomie; když osviecen, ku poprslku rozumnosti; a když

dokonán v svrchování, k ohni múdrosti.

I slušie každému lovku ten oslnec svdomie svého

najprv tvrd uiniti žalostným rozpomínáním na své hiechy;

i5 a také ostr, potom se jím brán snažn; a má jej zpraviti,

znamenávaje, coj' dobré, k nmuž by se ml táhnuti. Tak

se slušie lovku rozpomínati na své hiechy, ne aby jemu

bylo libo a chlubno, žej' byl taký v as své mladosti, aneb

zej' ješt taký; ale aby v žalostném zarmúcení a v studu

30 mysl jako žehrala na se z tak mnoho dobrého obmeškánie,

z lak nepoádného mnohých vcí žádánie, a z tak své roz-

liné nepravosti. Neb téžm všichni naši hieši z nkteré

vci z tchto tí pocházejí. Když se pak kto chce na svá

obmeškánie rozpomenuti, má se na to rozmysliti, byl-li jest

36 netbav, aby svého srdce osliehal
,
iln, a svdj as zvedl

užiten: aneb nebyl-li jest tbav toho, a by i dobré mohlo

to býti, ještoj" inil nkdy, aby to inil úmyslem dobrým,

k nemu dobrému to mien. Neb má každý toho býti pí-

len, aby svého srdce choval ist, zlým a neistým mysle-



182 Knížky páté.

ním nezšciedil jeho; a as, jenž mu jest dán, aby tcMi zvedl

úžitetic ; neb na loj' dán as každému, aby v nem zaslúžil

sobe véné chvály. A laké má každý toho býlí pilen, aby,

což iní, to inil úmyslem dobrým, k nemu dobrému s tiem

mien, aby z loho tociš byl užitek nkterý ; neb Buoh viece 5

na to patí, pro kto co iní, než co kto iní.

Druhé, ktož se rozpomíná na svá obmeškánie, má se

rozmyslili, byl-lij' nelbav modlitev, aneb na modlitvách pe-
zel-li jest niysli blúdili kudys, a nemaje na mysli toho, což

mluví u modlilv; aneb byl-li jest netbav v kteréž koli ei, 10

aby stiiehl úst svých netolik ode zlé ei, ale také nepo-

tebn,é, anebo ajestmlal, tehdy když jest byl mluviti as;
a také netbal-li jest skutky dobrými modlitev, i jiné své ei
dobré ošlechtiti. Neb ktož nechce býti vyrúben z božie štp-

nice, jako uschlé devo, ješlo se jeft k ohni hodí, a chce 15

v svój as dáli ovoce, ten má býti pilen, prose k svým po-

tebám pomoci božie, a chválu a dieku vzdávaje Bohu na

svých modlitvách, a stieci se zlé ei, a netolik zlé, ale

také nepotebné, a v as ei nelitovati, a dobrými skulky

svú modlitvu i své dobré ei ošlechtiti; neb, jakož praví so

svatý Jakub: „i viera dobrá umrlá jest bez skulkóv."

Telie, rozpomínaje se lovk na svá obmeškánie má
se rozmysliti, byl-lij' netbav káti se híiechóv a bránili se jim,

a nebyl-li jest tbav svého prospšenslvie, aby vždy den ode

dne byl lepíž lepíž. Neb každý má trpti pokánie za hiech 25

a má želeti hiechu, a n\á libo jemu býti, ež želé; a pakli

neželé, ale toho nežclenie má želeti. Má se také protivili

lákání áblovu každý, a má na však as jíti z jedné šle-

chetnosti do druhé, až i dojde u vném život odplaty slí-

bené Bohem. au

Má také mysl žehrati na se z tak mnohého nepoád-
ného žádáme, rozpomínajíc se, mla-lij' v ni kdy moc kterú

žádost' rozkoši neb všeleslva aneb marností kterých; neb

to tré žádánie jest koenie všeho zlého. Zádosf rozkoši

tehdy jest v lovku živa, když ho trží mysl po rozkošné a&

chuti krmí neb pilie, neb po ruše drahém, aneb po takých

okrasách, jcšto smilstvo vzbúzejí, žeby lovk chtl rád mieti

takové vci, aneb dívati se jim v jiném love, a kochati

se u píprav laké; aneb když slojí po emž kolivk, ještoj'
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ro/košné Ilii h;<3 vidli, lo slyšeti, le dolktuili Sc neb vo-

nli, nel), jakož sem iekl, úslóm hledali chuti. Neb tch
vcí iienie ilobré žádati jen pro sainú rozkoš, nenie-li toho

poteby jiné; protož slusie je inhed vyvrci ven z žádosti,

a jakž se jich oblibovánie najprv pocnc v srdci, ktož by se

nechtl rád poddali zlým obyejem té žádosti rozkoši. Pak

žádost' všetecstva tehdy jest v lovku živa, když kto žedi

se, aby tajné vci vzvdl a jml neznámé, ješto jiní nejmají

ješt. Tehdy také žádosf marnosti jest živa v lovku, když

10 se žedí po tom, aby lidé byli jemu ochotni, a chválili jej a

ctili; neb ty vci a takovéž jsú pravá marnosf a uinie lo-
vka marná, a prolož slušie se jich slieci. A když uzí lo-
vk, že se hýbají v nm ty žádosti, má z nich inhed že-

hrati na se, a slavili, aby se v nm nerozmohly.

ij Slušie se také lovku na svú ncpravosf rozmysliti,

rozpomínajíc se, mla-Iij' v nm kterú svú moc pýcha, zá-

visí, hnv, lenost', lakomstvo, lakota, smilstvo; neb ty vci

inie lovka nepravá v žádosti, nepravá u prospšenslví,

a nepravá také asto i skutkem, rozliného hiecha dokonáním.

-u A protož najprv má se lovk romysliti na nepravost'

pýchy : kak jest to veliká kivda tiem se mnieli neb initi,

jímž kto nenie, pro svú hrdosf neznáti sebe; velikáj' kivda,

vezmúc od Boha jeho dary, i nebyli jich vdnu, a dráže

vážiti se, než jiného bližnieho svého, aneb své dary, ještoj'

•ij vzal od Boha, vážili dráže, než ony, ještoj' jimi daroval jiné.

Druhé má se lovk rozmyslili na nepravost závisti,

jež nyje v ciziem prospšenslví a raduje se u protivenství.

Jímž by ml lovk truchlili, tiem se veselí, a jímž by ml
vesel býti, liem závislí chiedne.

au Tielie slušie se rozmyslili na nepravost hnvu: ten

nkdy u mysli jen bude, druhdy se ukáže i v ei, aneb u

postav tvái zarmúcené. A jislj' hnv veliká nepravost';

neb jím lovk až jako oslna, asto uiní, jehož mu nejednú

potom žel bude.

3r> tvrté rozmysliti se na nepravost lenosti, jíž ztratí lo-
vk nmoho dobrého; neb móž pro lenosf lovk vn býti

odlúen Boha. A pakli by nebyla tak hrubá lenost, ež by

zlracenie zaslúžila : ale však kteréž koli vci dobré, a k

ni klo z dluhu i pivázán nenie, ochabí pro lenosf a neuiní;
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ztratí u malém asu tu chválu a esf, jež by jemu vc a vc
trála v nebcsicch z toho úinku, by jej byl uinil. Hlédaj,

malé-lij' zlé, leností obmcškati tak veliký zisk! neb když se

kto nelcnuje, a uiní cos bu dobrého mimo jiné, v krátkém

asu to dokoná, a v a v est' a chválu nad ony z toho a

bude jmieli.

Páté slušie se rozmysliti na nepravosf lakomstva, ne-

moci nikdy sbožie sytu býti, ano vždy, a sbožie pibývá,

žádost lakomá také roste. O kakáj' nepravosf, nikdž cíle

žádání neuložili, ano moe má cíl svój, ale lakomstvo nikdy ! lo

když by dosti bylo ku poteb, nelzej', by dosti lakomstvu

bylo. Když také pýcha neb smilstvo odstúpí lovka k sta-

rosti: ale lakomstvo roste a mládne i s najstarším.

Šesté se slušie na lakotu rozmysliti, neb jest ovšem

veliká nepravosf. Buoh zpósobil, aby lovk jedl a pil ku is

poteb, aby byl zdráv, silen a vládl smyslem : to pak lakolú

lovk viece jeda neb p, než slušie, ukrátí sob života,

ztratí sílu, upadne v nezdravíc, a smysl nejednú ztratí, ja-

kož to ziedln vidíme do opilcóv.

Sedmé má se lovk rozmysliti na nepravosf smilstva ; 20

neb jest jist veliká nepravosf, že smilný najprv svú duši,

a potom i toho, s nímž páše smilstvo, poddá áblu. A pak-

lij' déve jej držal ábel, aneb onoho, s nímž smilní: ale

dále a mocnjie pivieže jej i se k áblu, nerozmysle se

na to, žej' Kristus svú svat krví kupil duše lidské. A pakli aa

by kto sám svú duši zšecdil nmým hiechem, ó kakáj' to

nepravosf! až jest pro ten hiech Buoh pepustil, žej' se pt
mst propadlo do pekla, a nechtl se naroditi, až sú prvé

zemeli té noci všichni, ktož sú byli v tom hieše. O kak

rue mine ta smilná lahódka! tlu a duši ostane vná ticc, 30

a se toho zde nebude káti. Pakli kto die : „Mlad jsem;

nech sob povolí v tlesné žádosti; nechf svt poznám, a

potom se budu káti," téžf jest práv, jako by ekl: dám

sob nožovú ránu a potom pojdu k lékai. Práv-lij' to?

zdali rána, ješto se v jednu malú chvilku stane, nemosí 35

dlúho hojena býti, a nesnadn uléena? takéž, ktož se chce

práv káli, mosí želeli, donidž jest najdále živ, toho, žej'

pestúpil kázánie božie. Jest-liž to pak pravé uiniti, jehož

má, by sto let živ byl, v želeti?



Oslnec. 185

A klož se na ty rozmysle nepravosti, móž sobe tiem

tvd uinili oslnec svého svédomie, ež tiem nesnáze pemoz

jej hriech, necht se rád zšccditi; a snáze strpí pokánie,

a jest i tvrdé, za ty hriecliy, klerýmij' vinen, aby se mohl

6 oistili.

Aby se hiechu stiehl.

Má také lovk oslr uinili ostnec svého svdomie,

10 aby hiech odehnal déve, nežli povolí jemu. I móž jej tiem

obostiti: bude-li vždy pomnieti den své smrti; a bude-li se

rozpomínati, žej' nás vykúpll syn boží, ne zlatem, ani stie-

brem, ale svú svatií krví; a obmyslí-li. že ten, jenž ny jest

kupil, bude nás súdili u pravé spravedlnosti : a cof se tiem

15 nechce zostili: když se piln lovk rozpomene na den své

smrti, kak jest nejistý, a kak ovšem smrf jistá? Toj' jisté,

že ktož sej' narodil, dlužen jest smrtí, má umieti: ale kdy,

kde, aneb, kak? tohoj' nelze jistu býti. A protož ktož by

to snažn svú myslí opatil, i kaký by byl, by se oste ne-

20 postavil, donidž jest as, bojovati protiv rozmaelému ob-

meškání, proti marnému žádání, a protiv všelikého hiecha

nepravosti ?

Druhé se ostí ten jistý ostnec rozpomínáním na pro-

litie krve syna božieho na to, aby jí nás vykúpil, oistil a

25 obživil. I ktoj' ten, by se chtl opte prodati za malú libosf,

ještoj' v hieše, kdyby se na to rozpomínal, žej' tak draze

kupen? kto-li by chtl se prznili v hiešiech, kdyby o tom

pemielal myslí, že sme ne laciným ním, ale jen krví syna

božieho oištni? kto-li by také chtl se mrtviti hiechem,

30 kdyby znamenal, kak divn sme obživeni, nic jinak, jen smrtí

syna božieho? A prolož, když nám jest lak ukázal milosf, slu-

šie se nám snažn stieci hiecha, z nhož abychom byli vykú-

peni, sám se ráil za ny dáti ; a abychom od nho byli oištni,

na toj' dal svú sval krev proliti ; a také, abychom zbyli

35 vné smrti, jiež sme hiechem zaslúžili, ráil jest umieti

za ny. A protož ovšem se toho slušie stieci, pro nž se

jest tak divná vc stala. Buoh ' nesmrtelný zjednal, žej' umel
pro hiech: klož pak chce v lenivé hnili rozmaelosti, ne-

brán se zlému, a nein dobrého, když to snažn obmýšlévá.
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kiik sej' syn boží pro ny neleiioval k lakóinu ulrpoiii, cuj'

ho nesl pro ny až i ku potupné snn'li?

Telio ten oslncc licin se osií, když se klo na lo

rozpomíná, že ten, skrzež sme byli stvoeni, živi a cisli.

a když snio se byli zšeedili liiecheni a umrtvili, a on nás ri

opte uistil a obživil, abychom se slíúchli zlého pikázav,

bude nás súditi sudem upiemým; jenž i jedné zlosti ne-

nechá bez pomsty, ani eho dobrého bez odplaty
;
jehož nic

nemóž býti utaj no, neb vše shola vidí, a nepochlebí i žád-

nému; pro než ím jest nás daroval viece, viece od nás lo

potebovati bude. Ktož by se asto na ten súd boží rozpo-

mínal, mohl by dobe ostr uiniti tiem ostnec svdomic

svého, jímž by se protivil hiechóm.

Aby se lovk táhl k spravedlnosti.

Má také lovk zláhnúti a zpraviti oslnec svdoniie,

znamenávaje, coj' dobré, k nmuž by se táhl. I praví

Micheas prorok: „Ukáži, love, coj' dobré, a co Hospodin -io

potebuje od tebe: jisté initi spravedlnost', a milovati milo-

srdie, a býti pilnu, chodíce s svým Bohem." Protož pilné

jest to tré obmýšlévati : aby se táhl lovk na však as
k spravedlnosti, k milosrdí a k snažnosti v božích cestách.

Neb dotud lovk pemietá myslí, až i oblíbí; dotud oblibuje, íí.>

až i bude inili skutkem to, coj' obliboval. A lak, aby se

táhl k spravedlnosti, slušné jest pemielati o ní myslí; neb

ani dennice, ani zvieennice jsú tak svým blskem divné,

jakoj' spravedlnost'. I máme toho býti pilni, chcem-li býti

spravedlni, abychom i žádnému nezóslávali dlužni, ale kaž- ao

dému to dali, což komu slušie : komuž poest', tomu poest;

komuž daíí, tomu da; komuž pohodlé, tomu pohodlé; a lak

i v jiných vcech, jakož velí svíilý Pavel. Ale že jsme

dlužni nižším sebe, rovným i vyšším, neslušie, bychom komu

zóstali dlužni, zadržiec dluh. A to po sob móžem známe- 3,

nati : co bychom chtli od nižších sebe, od rovných, aneb

od vyššícli, abychom jiným inili též.

Ale dlužni jsme Bohu poctí trojí: jednu jako olei,

jímž sme stvoeni, odchováni a ke všcir.iulobrému pivedeni;
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(Jiulm jako Holm, jimž sine vynli z isl našeho neprielele,

vykúpeni z vného žehie, a uvedeni u vinniei jeho, tu,

kdež jeho darem a pomocí mcižem, ehcom-li, veliké odplaty

zislúžiti; teli jako súdci, ped nímž srno obžalováni, a pied

5 nímž jest naše vina dovedena, v jehož moci jest, vydali súd

na odsúzenie vt-né, aneb prodlili asu, abychom ješlé, osla-

núc své nestatenosti, mohli milost ped ním nalezli. A tak

prvá poest, jíž jsme Bohu dlužni jako otci milostivému,

má býti tak veliká, ež se máme znáti, že jsme mali k tomu,

10 abychom tak, jakž by on byl duoslojen, mohli jemu esf

initi, proto žej' ny stvoiil, odchoval a k dobrému pivedl:

a tú poctí jako by se mysl naše pokorn Bohu poklonila.

Druhá pak, jíž jsme jemu dlužni jako Bohu, má byli vlšie,

tak ež se máme znáti, že jsme pemali slúžili Bohu, aneb

13 esf a chválu vzdávali jemu, jakož slušie na Buoh, jenž nás

jest vyUhl z úst dáblu, vyplatil od smrti vné, a uvedl

u vieru kesfanskú, kdež móžem zasliižiti, chcem-li, vného
života : a tú poctí mysl lovie nelolik jako by se poklonila

Bohu, ale jako by ped ním padla na kolenu, když to snažn

!io obmyšlije. A pak poest Ielie, jíž jsme dlužni Bohu jako

súdci, ta má býti najvtšie, že se máme znali, ež jako nic

jsme k tomu, abychom juohli duostojn Bohu poest vzdáti,

ež jest nás neodsúdil prt) naši nestalenosf a pro naše za-

vinnie, a moha spravedliv na tisíckrát, ale odlevie milosrdn,

<í5 akaje polepšenie : a lú poctí jako bychom se nelolik poklo-

nili aneb klekli ped Bohem, ale jako bychom ped ním na

zemi padli pro jeho veliké duostojenstvie, a pro tu dobrotu,

jíž má k nám slitovánie v svém mllosrdí nevýmluvném. Neb

jist již nejsme svoji, ale jeho, když nás jest živil, a my
ao smrti zaslúžili a tož asto; protož nic není proliv jeho chvále

ta esf, ješlo bychom mohli jemu uinili. A však nemáme

tak zufati, ež nejsme duostojni jemu initi est, abychom

nechali v tom rozpaném rozmaení; ale proto vždy, jelikž

mohúc a umjíc, initi máme jemu esf, znajíc to, ež my
35 nejsme dóslojni jemu cti initi, ani ta esf, již my jemu

iníme, jest tak duostojna, ež by mohla, protiv nmu ji

vrovnávajíc, za býti potena ; ale že on jest duoslojen i té,

kterúž my jemu móžem uinili. A tak svatý Tomáš zpievá,

ka : „Smj, což móžeš, chvály vzdáti, nestaíš jej vychvá-
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lili; vetšíf jest nad všicknu chválu!" Protož my, cž jsme

dlužni jemu inili esf, pro naše hubenstvie nemáme ne-

chati. A když jej máme lak ctili, ne prolo, by jemu té cli

polebie bylo; neb on sám v sob má esf plnu, nic jie

jemu vším stvoením k jeho vtšiemu blahoslavenství ne- 5

pibude: ale žej' to naše dobré a náš užitek, máme se jemu

modliti, chválili jej a dkovati jemu.

I má modlitva nebo modlení své strany ti zvláštie:

jednaj' svého hubenstvie žaloslnie, druhá žádánie milosr-

denslvic, a Ietie ukázánie zvláštie služby poddané Bohu, m
a té cli, ješto jen na Buoh slušie.

Podlé obyeje chliec Boha naklonili u milosrdenstvie,

*své hubenstvie vypravujem, ne proto, abychom to Bohu dali

vdli, jako by on toho nevdl déve; aneb vzpomínali jemu,

jako by on zapomenul: ale abychom my se upamatujíc v svém 15

hubenství, i žádali u pokorném duchu smilovánie : a tú žádostí

u pokoe budem hodni uslyšenie z jeho milosrdenstvie veli-

kého. A to vyznáváme hubenstvie našeho móž býti rozlin;

neb ne v jednom, ale v rozliném jsme hubenství. Hubenstvie

jest naše, že se dlí náín chvála, jiež akáme; a vtšie, že 30

asto ty dary ztracijem, jimiž nás jest z své veliké dobroty

daroval Buoh ; a pak najvlšie, že majíc, zde na svt jsúc,

chvály a odplaty zasluhovati, to pak hanby a pokuty se

dovinijem hešiecc. A protož mosíme na modlilvách mieli

žalosf, hanbu, báz, vyznávajíc svá hubenstvie: z škody >2j

žalost, z nelbánie svého dobrého hanbu, a z pokuty, jiež

sme se dopravili, báz.

Druhá strana modlitvy jest žádánie božieho milosr-

denstvie a jeho daróv; a k té má býti žádosf, ježto po-

cházie od svatého ducha, jenž, jakož praví svatý Pavel: „za 30

ny poteb našich žádá nevýmluvným vzdycháním v nás."

Neb asto lovk vzdechne v žádosti dobré, a sám nevda

jménem, eho žádá. Má také byli v té druhé stran mo-

dlitvy doutanie a nadje k uslyšeni: a to pocházie od našeho

pána Jezu Krista, jenž jest umel pro ny. a dal se v obt aa

na každý den na oltái svatém. Neb když jest s námi uinil

tak velikii milost Buoh otec, - svého syna jediného pro ny

poslav, a syn tolik pro ny uiniv: tehdyf nás i v tom uslyší

s ním v milosti svatého ducha, k nmuž jest duch svatý
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roznielil žádánie naše. A také pi té druhé stran inodlitvy

má býti snažnosf, abychom od svatých a vzvolených pomoci

žádali, tak ot andlóv, jako i tch dus svatých, ješto sú

již svítzily, a jsú s Bohem v odpoinutí; a také i tch
s lidí dobrých, ješto jsú ješlé zde živi a bojijí. A když se

sbée spolu to tré, ož bude žádost duchem svatým roznie-

cena, nadje pána našeho Jezu Krista milostí potvrzena,

a pomoc kostela svatého, tak té strany, ježto již kralijo

v odpoinutí, jako té, ješto ješt bojije zde: tehdy móž býti

10 ped Bohem prospšná modlitva a prosba kteráž koli.

Tetie strana modlilvy u písm slov lairia, a jest slovo

ecké, a znamenává tu službu Bohu aneb pocesf, ješto jen

na na samého slušie, jiež i žádnému jinému stvoení ne-

slušíc uiniti, ani samé Matce boží, neku pak kterému sva-

15 tému. Neb od svatých žádáme pomoci, aby nám to obdrželi

na Bože, jehož prosíme, modléc se jim: ale Bohu se modléc,

tu poest jemu vzdá\aino, že on sám svi mocí móž nám to

dáti neb uiniti, jehož prosíme; neb on sám jest svat sebú,

jiné in svaty; on sám pán, jiné, jakž cht, pósob; on

!iíi sám najvyšší, kohož ráe, korunuje, neb jest také všemo-

húcí. A tak abychom tu jistu poesf, o níž mluvíme, Bohu

v svém srdci uinili, lak velice jej vážiec, mosí to zvlášt

býti jeho darem, aby srdce mohlo obmyslili, né brž jakž takž

pomysliti jeho peveliké duostojenstvie. I má lovk své

25 srdce najprv naklonili, jeho velebnost' a svú znamenávaje

nestatenosf. Druhé má je rozšíiti u milosti, jsa vden
dobrodinie božieho, znamenávaje, kak Bóh vždy jemu dobe
iní, le své dary dávaje, le druhdy odjímaje, le povole

lovku v tom , což žádá, le nepovole ; neb to vše iní

30 k užitku loviemu, když by to uml lovk znamenati.

A když také svú zlosf znamená lovk protiv božiemu

dobrodní, pijde-li sám k sob, mosí velice vážiti dobrotu boží.

Tetie má lovk svého srdce povzdvihnúti v najvyšší

milosf, tak, aby jej miloval ist pro pro samého, jakož

35 slušie, aby chof svélio choti milovala; a má vši snažnosf

k tomu obrátiti, kak by se mohl slíbiti jemu. A tof tiem

najspieše pijde, když znamenáš k sob tak velikú milosf

boží, protiv níž máf se v tob také rozžéci milosf; neb milosf

niímž lépe nemóž býti odplacena jen milostí. A v té milosti
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má duše jíti výšež výšež v divné rozkoši, a v kakéins jako

pokiknulí radostném, až i zajde jako z umu nad béh pi-

rozený, jako by ekla: „Hospodine! dobro jest tuto býti;"

a jeliž tu mla by naše modlilva konec vzieti, až by jako

vešla v stan boží u veselí a v radosti nevýmluvné. s

O chvále boží tak jest pkti onen bosák v onch kníž-

kách o sedmi vstupních duchovnicho lovka nduvil, ež tuto

neumjí já viece psáti o ní. Než to vd, žej' proto Boha

nevychválil; jakož sem byl déve ekl: vtší jest nad všicku

chválu. Protož neslušie jeho chváliti kivdu; neb jest to lo

velím vtšie chvála božie, ktož ho neumie vychváliti, nežli

by jej kivdu chválil.

Dlužní jsme také dieku Bohu vzdávali trojí : velikú, žej'

nám dal mnoho svých daróv a rozliných; vtší, ež nám

jest odpustil mnoho za viny; a pak najvtší, žej' nám pi- 15

pravil také bydlo a chválu vnu v nebeském království.

Dlužní jsme také Bohu, milovati jej, žej' on nám tak

mnoho z své dobroty prvé ukázal milosti; a milost nemóž

lépe býti odplacena, jen milostí. A protož aby u vtší milosf

lovk svého srdce povzdvihl k Bohu, má jemu vše býti libo, ao

což jest Bohu libo. Neb kdež jest jednomu též libo, ješto

i druhému, tiij' milosf a svazek piezni; a kdež se jednomu

nelíbí, což druhý iní, ob tu stranu nenie milosti. A když

se známe, ež jsme slepi, ne všeho viemy, coj' k emu do-

bro ; a pakli bychom i neznali své slepoty, a tiem bychom <ii

slepjšé byli: protož vše, což Buoh iní neb pepustí, má
nám býti libo, aby tak i jedné záslony nebylo naší milosti,

což koli Buoh svým lajným sudem jedná. A lak obmýšlé-

vajíc, coj' spravedlnost', a caj' správné, móž lovk dobe
spraviti ten oslnec svdomie svého, láhna se vším snažen- ao

sivím, aby lo inil, což má z práva. A takéž i o milosrden-

ství; neb obmýšlévaje, kak jest libo samému, kdyžf kto

ukáže milosrdenstvie, dobe zpravíš oslnec svého svdomie,

když budeš jiným milosrden. Kdy pak obmýšlévá, kak jest

slušné, snažnu býti toho, což kto iní, brzo zpraví svdomie 35

svého oslnec, jsa kypr a rstv ke všemu, což slušie, jehož

Buoh od nho potebuje podlé stavu jeho. Neb praví Kristus,

že královstvie nebeské ti popadnu, ješto jako bezpémn
po nm stojie, jako by násilím jeo dobývali, tociš nclcnují
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se pro ní; pracovati, bránice se zlému a iniec dobré, každý,

jakož píslusic k jeho stavu.

Aby rozi]mem došel Boha.
5

Druhá cesta, jcšto vcdo lovka k Bohu, jest prosvé-

ccnie. A ticm budo podobnjí lovk k tm andUím z naj-

vyššic jerarcbic z druhého kuoru, ím móž lépe znáti pravdu,

jsa prosvccn v rozumu. A protož ktož chce býti prosvccn,

m má so obrátiti ku poprslku rozumnosti; a ten poprslek, když

jde od pravého slunce, jest upi-iemý, svtlý a horký: upricmý,

nejda oklikem; svtlý, odhon temnosf; a horký, lovka,

který se v nm obracie, v boží milosti zahievaje. Neb jest

také poprslek jiný, ale neupriemý, ani horký horkostí lú,

líi jež život dává, ani tak svtlý: toj* múdrosf tohoto svta. Kak

ta múdrosf jde oklikem, ale no upiemo, toj' vidti, že mudrci

tohoto svta proto mnoho hromáždie, aby vzácni byli; a proto

chtie býti vzácni, aby mnoho nahromáždili; proto stojie po

rozkoši, aby tociš, hovjíc sob, tiem déle mohli živi býti

;

20 a proto chtie živi býti, aby mohli rozkoš mieti. Kakf neni

horký horkostí tú, jež dává život, toj' vidti, že tiem poprsl-

kem nerozncijí se u milosti boží, ale stydnu. A kakf jest

temný, sám znamenaj, že nejednú lovk nesnadn po lom

stojí, ješto zlé jeho bude i podlé svta. Protož ku: ktož

45 chce býti prosvccn, ten se obraf ku poprslku rozumnosti,

ne svtské múdrosti, ale ježf upiemo vede, jasn svítí, a

k božímu rozncije milování, toj' k múdrosti pravé, aby, což

poznáš, ežf jest od Boha dobrého pišlo, byl toho vden,
a od toho ped s dále žádal pijíti k Bohu.

30 I slušic znamenati, vším snaženslvím pemýšlévajíc a

s vdenstvím, coj' Buoh vystiehl koho, coj' dal jemu, a coj'

slíbil. Najprv, žej' Buoh vystiehl nás, ež jsme ve mnohých

hieších svých nezahynuli, ale vyvedl nás z nich, odpustil nám

je, a ne jednu, ale mnohokrát, pro nž sme správní byli

85 odsúzenie, mnoho so zlého dopustivše, a mnoho dobrého

opustivše: to on svú dobrotu dal nám poznali se a želeti.

A netolik to slušic poznati, obmýšlévajíc , co sme uinili

zlého, ale také, že bychom i v to mohli upadnuti, jehož sme

so nedopustili, kdyby Hospodin nebyl vystiehl. A také, žej'
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i z nejednoho zlého i podlé tla vystiehl nás Buoh, s vd-
enstvím slušie o tom mysliti asto.

Druhé znamenati slušie, pemielajíc o tom myslí, a vždy

u vdnosti, coj' Buoh dal komu zvlášt mimo jiné, aneb

obecn s jinými. I dává Buoh troje dary lidem: jedny, ješlo 5

jimi podlé svého pirozenie aneb slávu bude lovk doko-

nánie jmieti; druhé, jimiž lovk má pomoc pijíti k boží

milosti; tetie, ješto má k svrchování stavu svého: a to

podlé tla, nebo podlé bhu duchovnieho má lovk obmy-

sliti, jakž kto umie. To dobré, ješto nám dává Buoh, jímž lo

lovk bude v svém pirození mieti dokonánie své, jest ce-

lesf údúv, slinosf postavy, a dobrý poad u pirození, v nmž
zdravic záleží. A podlé duše dal jest Buoh rozum a dobrý

úmysl, aby se zlého liknoval, a pídržal dobrého; pakli kde

padne hicchem, aby vstal inhed želeje a milosti prose, a 15

tak aby podlé svého stavu byl kesanem dokonaným. To pak

dobré, jímž má lovk pijíti k boží milosti, ještoj' nám dal

Bóh, vlášl jsú kostelnic svátosti, jimiž Bóh navracije nás

k nevin a spravedlny iní, tak ež budem duostojni milosti

jeho, z pokory a z poslušcnstvie pijímajíc ty svátosti, jimž 20

jest Buoh pro ny dal tu moc; a také i to: žej' v ten as
a s tmi býti nám dal Buoh, ještoj' nám byla píina, aby-

chom došli milosti jeho, a v tom slávu, v nmž jsme po-

zváni; neb v kterémž koli stavu podlé Boha jest kto, a pí-

len jest jeho, má píinu, cž móž nalézti milost' boží. A to aa

svrchované dobré obdarovánie, jež jest tak hojné, jest to,

žej' dal nám Bóh ves svt: nizšie vci k služb, rovné ku

pomoci, a vyššie k chvále. Dal jest nám také pán Buoh syna

svého, aby byl nám bratr a pietel a výplata od smrti, a

pokrm ku posílení na této cest. Dal také nám svatého ducha »•

v znamenie, že nás miluje, a k jistosti, ež ny jest vzvolil

v syny, a v dar, jako cho své choti dává, ež smc jemu

usnúbeni. A tiem jest duši každého kesana vrného ui-
nil svú pietelnicí, svú dceru a svú chotí. A toj' vše pe-
hrozný div, a nám penepodobné dobroty ukázánie, jehož 3j

by i jednomu stvoení nezdálo se, by tak veliký Buoh pi-

jal tlo porobené hubenslví smrtelnému, bez své poteby,

jen aby lovk, jenž byl padl v smr, necht jeho poslušen

býti, byl opraven a k svému dobrému navrácen. O divná
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(livnosli ! o nevýmluvná a nomnená dobroto, Bohu, jonž jest

veliký nade vše mnénie, býti lovékem, a v lovích ne-

doslatciech, a tolik znamíMií ukázati k lovku neslatenému

také milosti

!

9 Tetie má lovk obmysliti, coj' slíbeno jemu dobrého,

chce -li býti prosvcen, a vdti, kam jde a eho aká. I

slíbil nám jest Buoh, jenž nepraví kivdy, ež budem-li jeho

vrné sluhy, zbaví nás nedostatku všelikého, a dá vše do-

bré, tak velice dobré, že i jeden nemóž mnicti, by tak do-

10 bré bylo, jehož každý, jclikž nióž chtieti a umie, tolik jmieti

bude, v nmž vešken ulii*ozne, jehož pln bude. Neb slíben

nám jest pokoj, jonž vycliázie nad každý smysl, jehož zdejší

pokoj jedva stien jest; slíbenoj" nám poznánie najvyššie

pravdy, a slíbeno v té najvyšší milosti milostí vnu kochánie.

15 A protož vší žádostí, tak aby nás tržalo to dobré, slušie se

nám táhnuti k nmu, o nm mysléc, o nm mluviec, v jeho

milosti viecež vieccž se rozncijíc, jímž naše žádosf móž
býti nasycena a niímž jiným.

Pipodobnánie k najvyššiemn kórn.

Ktož pak chce pijíti k konci všeho svrchovánle a pi-
podobnati se k najvyšším andlóm, mezi nimiž a Bohem nenie

25 jiných duchóv svatých, U^n se obra k ohni múdrosti. I jest

obyej, že najprv sbierají ohe, potom rozncijí, a pak po-

tom plápole vzhoru. Takéž mysl najprv má se sebrati v svých

žádostech, aby nežádala toho, ješto nenie užitené, a ješto

žádosti nemóž úpln nasytiti
; potom má tu žádosf obrátiti

30 k milosti vného choti, obmýšlévajíc, kak on velme miluje

nás, kak velikú milostí nás budu milovati, když dojdem k nim,

všichni svtí: neb každý bude každého milovati jako se. O
kaká rozkoš býti v tak vrném tovaislví a výborném, kdež

každý druhého štstí raduje se jako svému! Tof jest, ještof

35 rozncije mysl, ež bude Irželi milos toho bydla tak šast-

ného, ktož o tom asto pemietá myslí. Má pak milos vzhoru

pláti nad to nade vše, jež móž býti kterým ichem uíceno,

kterú podobností obmyšleno, aneb kterú rozumností rozumno.

Neb mysl naše, když miluje Boha tak, jakž slušie, vzdvih-

13
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núc se nad se, o nm inysléc, nemá sobe jako ped oima
postavili také postavy, by lo B(')h byl, aneb by ta byla n Bože,

jelikž podlé božstvie jeho jakúž móž kterým ichem tlesným

iti, okem neb uchem, nosem neb jazykem aneb tlem ; ani

lak jej má obmyslili, l)y mel kde skonánie neb poátek, aneb s

by v nm kaká promna byla, aneb by kterú mohla jej po-

dobností obmysliti, skázati, nmieti neb hádati: ale tak má

mysliti, zej' divný všem, divný vždy, a divný ve všem, i

divný nade vše; a zvlášt divný v své také dobrot, ež bez

všie své poteby miluje duše, aby jej ony milovaly, aby tú lo

milostí jim bylo dobe; aby duše vší milostí sjednala se s

Bohem, a kakiis jednotu nevýmluvnú velnula ven, a v nm
vn blažena byla. A toj' ten ohe múdrosti pravé, aby

lovk uml obmýšleti tak, jakž jest pravda, s chuíí a u mi-

losti takú moc boží, takú midros a dobrotu, jíž jest mohl, «»

uml a chtl tak divn sebú žádost' každé duše, kteráž vrn
po nm tuží, v divném a u blaženém štstí naplniti podlé

toho pochopu a té micry, jakž která zde na svt svrcho-

vanjie velnulaj' ven milostí svú.

A protož aby porozuml, kak jest táhnuti k svrchování ao

výšež výšež; slušio vdti, že jest šest vstnpfiíW, po nichž

lovk jde k svrchování poncnáhlu.

Prvý jest, aby lovk zakusil svú myslí, kak jest po-

chotný Bóh; a toho zakusí, když se uprázdní od žádostí

svtských a od prací, uin v své mysli svátek, uklid své ua

srdce od myšlení svtských, pemýšlévaje o Bohu, kak jest

mocný, kak umlý a kak dobrý, rozpomínaje se na rozliné

skutky božic; a tak z toho pridiázie lovku, ož zakusí

srdcem pochotnosli božie.

Druhý vslupo jest, že když duše zakusiec té božie 30

pochotnosli, bude, jako laný, pona jiesli, vlší žádost k je-

dení mieti : lakéž ona bude mieli žádosf vlší k Bohu. A že

zde na svt nelzej' se te žádosli nasytiti, m('>ž dobe éci

s Davidem : „Jakož jelen žádá eky, takéž má duše žádá

pijíti k tob , Hospodine !" A bude žádali, jakož žádáše 35

svatý Pavel, ka : „É bych rozluce se s tlem i byl s Kristem !••

Tetí vstupe jest, když již lovk syt bude svtských

lahod a rozkoší, ež již na n nebude tbáli. Neb poovadž

velikú jmá žádosf onoho bydla nebeského, v nmžv bude



Oslnec. 195

nasycen lé rozkošné pocholnosti, jiež jest zde zakusil jakž

takž, jako na siiicdíiní, k níž ncnie podolino pirovnali klerúž

koli lahodni! véc tof oto svéla; pone notbali na svít, a v.íe,

což slušie k svtu, to jemu nebude cliutno, jakož po strdí

5 n<'l)ývá chutno i doi)rú pilie.

tvrtý vstupe jest zapitie duchovníc, když lovk
okuso té l)ožie pochotnosli, tak se jí zapie, ež lak jemu

bude chutno trpli pro Bóh leeos protivného, a ješt chut-

néjic, nežli by rozkoš ml s svtem. Tak apoštolé béchu

111 se zpili duchem svatým, až jim bieše to radostno, ješto je

bchu židé kázali bili, aby nekázali, žej" Kristus vstal z mrt-

vých. Týmž inem, ktož by se tak zapil, byl by radosten,

kteréž by ho kolivk potkalo protivenstvie od kohož koli,

a by i práci kterú mosil nésti protiv své mysli, k níž by

15 z práva byl pivázán, ješto by snad jinému ta práce podlé

svta lahodná byla. Jako, kdyby kto mosil nésti hospodá-

stvie, ano jemu nenie k mysli, jsa právem pivázán k nmu,
byl-li by na tomto vstupní, radoval by se, ež má práci pro-

tiv své mysli ; a nkomu by pak ta práce podlé svta byla

20 žádná.

Z toho tvrtého pocházie vstupe pátý, toj' bezpeslvo,

a tiemto inem : že poovadž duše tak miluje Boha, žej' jí

chutno pro trpti protivenstvie ; tehdy se niehož protiv-

ného nestrachuje, tak jí ztráta svtská, jako i zisk, tak jí

25 býlí živu, jako umieti, tak jí práci nésti, jako pokoj mieti;

poovadž miluje Boha, vie, ež ji Bóh miluje viece, než ona

se sama; a protož vie, ež jí to všecko jest dobro k nemu,
což koli na ni Buoh pepustí. A tiem inem bezpena bude;

neb báz od nie jest milostí vyhnána, a pišlaj' jí nadje

30 jistá, že móž svobodn éci s svatým Pavlem : „Jista jsem,

že ani smrf, ani život, ani kteráž koli jiná vc móž m od-

lúiti od milovánie Boha." Ale však ne v to, že ona mi-

luje Boha, ale že ji Bóh miluje, má ufati; neb jakž by jie

Buoh nemiloval, brzo by stála jejie milosf.

35 Šestý a najvyšší vstupe jest plné upokojenie. že duše

v tom zapití a bezpeslví jako usne u milosti svrchované

s Bohem, jako svým výborným chotm; a z toho usnutie

pokojného i žádná vc nebude jie moci probuditi k nepokoji

mysli, ani která práce, ani muka, ani smrf: jakož svatých
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nmennikóv duse snáze ll zprosliii luoznýini imikaiiii n

ukrutnými, nežii l)y je byli mohli probudili k nepokoji z také

milosti: neb sú ten pokoj zachovali, že i tch, ješto sú je

trýznili, byli by rádi spasenie vidli pro milosf pravú.

O poknseni.

Ale že ani lidé v svých staviecli obecné, ani každý

sám nesdržijem se, bychom sstáli podlé vole božie, pipodob- íí»

návajíc se k andlóm jeho, toj* hubenstvo naše, ež se lak

brzo dáme libostem svta tohoto odtáhnuli od pravdy. A lá-

kej' to lstí áblovu a závistí mnoho, ež pilné nás odvodie,

kudyž mohli, abychom nebyli, jakož slušie. A jakož sú z kaž-

dého kuoru vypadli, tak umjí z každého poadu lidem pe- »•'*

kážeti, aby niktcréhož kuuru nebyli tovaišie, každému lé-

cejí osidla; neb sú upadli vzlosfa v závisf. i k Bohu i k nám.

že což kolivék Bóh p(')Sobí svú dobrotu, tomu oni závidie

všemu, a vše by to rušili rádi. A tak vidúc, že Bóh lidi

stvoil k tomu, a dal jim dobrovolensivie, aby, chtie-li, každý 20

podlé svého stavu došel toho duostojcnstvie s svatými andly,

jež sú oni ztratili svú pýchu; i vzali k nám srdenú nepie-

zefí, práv jako by se stydli za to. bychom my z tohoto

hubenstvic tlesného došli k té radosti s prací, ješlo sú oni

propýchali. A že jest hbitého rozumu crt a umtelný, podlé 2:.

svého pirozenie velme chyti-e a lestn nám pekážie, kudyž

jen móž, abychom své spasenic protrulili. A však i necht,

dobe nám iní, že nám nedá 11 pokoji býti; neb cím kto

nesnáze pijde do královstvie nebeského, jist fiem vtší má

chválu. Vcd' nikakžl to ni^nie p()d<»bné. by lak pieliš dobré lo

bydlo tak snadn pi.í:'o. Protož Buoh rtu |)czí, aby nás

za obyej vždy pokúšal : Jie proto, by Ruoh nevdl, kaci

jsme my, ale abychom my liem vtší vzeli odplalii. cím lž-

šie pemóžem pokusenic. A v žádnémf nás Btili luv.íístaví.

bychom jen sami Boha neostávali. Ano praví svaly l*avel: ^:,

„Vrnýf jest Buoh. jenž nedá nás pokúšeti nad \o, než m('»-

žem snésti: ale vždy s pokušením dá tu píiuu, jíž bychom

to pokušenie pcmoí mohli." Ale že nepiMníížcm, loj" naše

lenosf, a naše netbáuic ; a že vi(»ce sami se inilujem. nežli
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Boha, viecu žadamt- zdejšic ruzUosi nezlí nebeské, viece

zdejšieho bujiiiie se prolivenstvie nez vného; prolož, po

hiechu ! aslo se polknem, a mnozí pak v nevstanu. A tak

»;rt, že jich jest mnoho prioliš oklamal, nikdy se nerozpáí;

s pakli s pokojem píeneoliá kolio, to, jelikž na nm jest, proto

iní, aby se ubezpee, potom dal se spieše oklamati. A kakž

kolivk klo najsvtjsí jest, nikakžf rt proto nenechá, byf

jemu proto neradil zlého, a tak chyte, jakž koho zuÁ : onoho

hnechy tlesnými, a onoho duchovními; onoho hrubé zrej-

lu mún hriechem, a onoho k dobrému podobnún. Když jest

spasitele našeho lákal, jenž jest žádného hiiecha podntu
nejmel; a kak pak hiešní mohu bezpe býti, by jich z jed-

noho hiecha nevedl k druhému? né bychom byli krom
všech lidí na kterémž kolivék miest najsvljšiem

,
ješt

15 jeho rad prázdni nebudem : an jest spasitele pokúšal na púšti

a na svatém miest v chrám. Pakli jsme v kterém duo-

stojenství, tu ovšem hrub nás pokúšie, bychom se jen sami

rozuíyslili ; kak asto die, jakoj" ekl byl našemu milému

spasiteli, když jej vzvedl byl na horu vysoká, ukázav jemu

20 rozliná královslvie svtská : „Tof všecko tob dám, a padna

mn se pomodlíšl" téžf nám ieká : „Chceš-Ii dobe svój

úad zvésti, poddaj se mn, služ lakomstvu, leckaks dobývaj,

budef všecko po tvé voli." A opt die: „Chceš-li, af od lec-

kuds sbožie pijde, stavj se hrd, bydl rozkošn, a budi

•io t všichni clíti, a rozlinf sbožie pijde: vidúc, a ty se

pkn jmáš, spiešef uvie, leckohos spieše móžeš oklamati.

-

A nkterým die: „Chceš dosti lidí jmieti? poddaj se mn,
kivdy jim pomáhaj jako i pravdy: jáf jich ve asf dohodím

dosti; a nebraíi jim zlého, nechf což chtie inie, nedá tob

30 neškodilo." ieká také hospodáem: „Nežehi se s svú e-
ledí, s svú ženu neb s svými dtmi, budúf na t laskavjšé

:

nechf svú voli mají, nech af inie jako mladí, nechf se

chechcí, nech af skáí nebo šepcí, neb milují: pro dobru

mysl všeckof bude po tvé voli!" Coj' to jiného, než jako by

35 ekl: ,.Padni pede mnú, nevládni svými lidmi, svú eledí,

a modl mi se, tociš ve mn nadji mj : jáf to zpósobi, žef

vše bude po tvé voli." Ale sbožný se na to neobrátí, své

duostojenstvie a úad svój veda a pósob podlé Boha, vda,

že lépe máio spravedlnému, než hiešným sbožie veliké; a
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lépe s prací svój úad práv vésii podlé Boha, a zlým slo-

vúc, nežli slovúc dobrýin, a v dobrém bydle nelbavu býti

v svém úade.

Rak nás rt láká.

v lom také rt má cliylrosf vláMí, že piln znamená

lovka : jest-li veselý, pokúšie pýchúj smilstvem, clilúbú

;

pakli smutný, ale teskností, hnvem, závistí. A tak, kakž ««

kolivk si i onú vcí lovka pokúšie a láká, však obecn
všech najviec pokúšie, kak by je oklamal, hledaje, ve tvera

vci:

Jedna jest libosf, a lú každý nás jde; neb každému se

nco líbí, zlé neb dobré. Protož rt každého vod, aby se ts

jemu zlé líbilo, aby svn libosf naplnil, aneb v smilstv neb

v lakomsfv, aneb v hrdosti a v pýše, aneb v lakot maje

svú rozkoš, neb v emž koli vice než u Bože. Ale múdrý

se na to rozmyslí, že ty rozkoši skoro miiiú, le jsú tanci,

le bohatslvic, leckterá esf nebo rozkoš tohoto svta; pakli !ío

by došel v zlé žádosti, kteréž by chtl, najmilejšie, kak ta

lahoda skoro mine, a že tiem ztratiti má vné královsfvie.

Divné, že se na to nerozmyslíme, že, kdyby kto po smrti

krále eského ml králem býti, nedal by toho za malú roz-

koš, a nesl by proto velikú práci : a však by díéve než král ifa

mohl umicti, aneb prvnieho léla v svém království. A my
pak, vdúc, že vné královstvo dali by nám, bychom v ne-

sliné rozkoši libosti nejmli : však po ní piln stojíme, nic

se na to nerozmysléc; a k tomu vnu núzi budem mieli,

a jie díéve neostanem, než ona nás. ao

Druhá vc, jíž nás rt láká, jest nemúdrá bázfi; neb

všichni podlé pirozenie lekáme se protivného. A však piln

máme se stieci, abychom se niehož visce nebáli, nežli

Boha. Neb mnozí jsú, ješto pro tu libosf, již v hiechu mají,

nechtie sliícšiti: ale bázní lak je rt vzhrozí, že pieliš se 35

budu báti protivenstvie nkterého, pro nž budu inili mnohé

vci, ješloj' Biioh zapovdl ; aneb tch nebudu inili, ješloj'

pikázal, a obakž a toho mnozí i netbají mleti vždy na své

mysli. Ne darmo jest ekl Kristus: „Nebojte se tch, ješto

^^M
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lelu zabíjejí, a potom vice ncinoliii uiniti; ale toho se

Ijojtc, jenžT, kú)i. Ilo zabie, má moc poslali do muk pekel-

ných." A jist uzi-ímcž to, že velim správnjie bylo by se

báli muk ohnO pekelného, a i v istci, nežli zde kterýchž

• kolivék muk najvetšícli, neb kteréhož koli protivenslvie.

Trelie vec, jíž nás velme rt láká, jest, chtieti se li-

dem pirovnati. INeb že s lidmi jsme, musíme a máme se

nvem k nim pirovnali: ale pilné slušie se slieci, abychom

ve zlém nechtli se jim pirovnali, le se jich slydiec, le
10 svú hrdosf ukazujíc, jako oni. Jakož, po hriechu ! asto bývá,

že uznec, ano se jiní hrd mají u zlraví, neb v drahém

niše a v novém kroji, inhod chccm témuž; uzíicc ony, ani

v krm, také k nim pójdem; uziec ony, ani smilnie ruchem,

aneb tak se pi"ii)raviec, jakž k tomu slušie svú postav, in-

jo hcd diemy: „Pknf jim slušie; uime též;-' uziiec ony,

ani vymýšlejí nové kunšty a dvornosti, téhož se piijmúc,

nad to buJem vymý.šleti ješt novjšie. Tm všem budu vy-

myšleny nové muky, s nimiž budu trpli jich následovníci

;

a jakož zde ve zlém rovni sob chtli býti, takéž tam spolu

!2o trpti budu, a mrziec se, žej' jeden pro druhého k tomu

pi-išel ; neb z takových lehkostí lidé dalece od Boha za-

cházejí.

tvrtá vc, jíž rt láká, a mnohé jí oklamává, to jest

ncvdnic. Neb když lovk nevie, co jest dobré, a co zlé,

25 asto rt pod dobrého podobenstvím poradí lovku, pro nž
mosí zahynuti. Mnoho jest židdv, mnoho pohanóv i kacieóv,

ješto všichni nniie, by šli po dobré cest : též ve nemúdí
kreslené innie, by mnohé jim neškodilo, ješto inie; a však

ne darmo jest Kristus ekl: „Vede-li slepý slepého, oba v jámu

JO upadneta." Prolož Ieba jest, aby každý vdl, coj' Buoh

pikázal a co zapovdl ; neb rt pieliš mnoho jich oklamal

tiem, že sú toho nevdli. Pakli se tomu divíte, žeby lo-

vk pro nevdnie zahynul, znamenajíc, že troje jest ne-

vdnie : Prvé jest, ješto nikakž nemohu vdti pro mladosf,

35 neb pro nemúdrosl pravú, coj' Buoh pikázal. Ti pro ne-

vdnie kázání božích ztraceni nebudu, když jsú kresleni,

neb v obecné vice spaseni budu. Druhé nevdnie jest,

a s tiem každý mosí zahynuti, když mohiic vdti, coj* Buoh

kázal neb zapovdl, i netbají, a mohúc nalezli, nehledají;



2Ó0 Knížky páté.

zdá se jim, by dosti na tom bylo, že vdie, žo mají initi

dobe, a zlého se stieci : ale tiom jesle se mohu oklamati

;

práv jako by kto ekl: „Vd, kak budu bohal ; vždy to

kupím, na nMuž bych získal." Ale ješlé mohl by se dobe

oklamati, nevdl-H by, co za slojí, a které dobré, a které s

lepšie. Tetic ncvdnie jest, krýti se a nechtieti vzvdli

pravdy: ano jim pod nosem káží, a od mnohých bezdky

slyšie, žej' to pravda, což káží, však ncchlie jíli na kázanie.

Paklif kdy dojdu, ale djif: „Nechci z toho svdomie mieti,

ml bych hiech vlší." Tif pro své nevdnie zahynu, a lo

netolik zahynu, ale pro to nevdnie zvláští muku budii

mleli. Neb písmo tm die : „Klož nevie, bude neviedien;" a

pro by to bylo, žaltá praví: „žej' nechtl rozumti, aby

dobe inil."

13

O jiném lákáni ábelském.

A tak tmito i jinými vcmi rt nikdy nepestane, by

nás nelákal; protož teba se nám piln stieci na všech mie- -jo

slech, by nás v nich nepodlrhl. A zvlášt na tyech mie-

stech tu jest obykl oklamávali tcžm všecky, a však jedny

viece než druhé. Protož tu slušie velme opatrnu byli
;
jako

kupci, kdež rádi lúpie, tu se rádi opatrují, a lak asto so

lúpeže vystelili : též my, všudy se slehúc, na tch mie- a
stech ovšem pilni inánic býti.

Jedno mieslo jest stuol, kdežto lovk pokrm bére; tu

rt velme nás láká, ponúkaje, abychom všicku snažnosf obrá-

tili k té rozkoši jedenie a pilie, chuti viece hledajíc v krmi,

než poteby. A aslo také nás ponúká, abychom to jedli au

neb pili, ješto viemy, že nám škodí i na zdraví ; aneb viece

jedli, než nám zdrávo, jedné prolo, že jest chutné. A jist

jest zlé jednomu lovku, lak mnoho sehllili píc neb jedúc

bez poteby, a snad se škodu na svém zdraví, na nmž by

nkolik jiných i s ním mohli potebu jniieti. A protož rt 35

i vede své, kudyž móž, k lomu. Tiem mnohokrát také rt
láká, abychom zápovdné krm jedli, ponúkaje: jako postní

den sýr a vajce; aneb u poslušenství svých starost bychom
nestáli : jako když pro obecné dobré obecné pokánie nám
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pikáži, abyclioiii jediiu, neb dv krmi jedli nkteré pálky.

Klcnžf rta poslúchají, vzdyf j»> svede, neiku, byf na dvú

krmí dusti mli, ale byf jim pl nebo scsl odpustili a viece

zapovdli, ješt toho ncpoiliichiijí. K lomu také crt za sto-

5 lem ponuka, aby rozliné lidi zpravovali, práv jako by syti

ncmchli býti, by jiných nezpravovali, a jim jich cti neutrhali.

Praví svatý Bernarl: „Zpravovati, neb zpravovace poslúchati,

nevd, které jest horšie ; neb by nebyl, kto posliichaje, ne-

byl by také, kto zpravuje- I ktoT tonni rád rozprávie, ktož

10 nerad slyší? Prolož lidé iioliobojní, vdúc, že rt za stoleni

piln všech láká, než k stolu jdú, najprv se Bohu porue,

ke všemu jeho pomoci vždy žádajíc. A také duchovní lidé

ctú sob k stolu, aby prázdného nemluvili, toho, což tú,

poslúchajíc. Též by ved" i každý kesan, za stuol sedaje,

ló nemohl-li by viece, as a vzdechnuli ml by k Bohu, od nho
pomoci hledaje, aby jeho nepodtrhl k hiiechu i jednu lstí

ten zlý nepietel. Mli by také za stolem nco mluviti uži-

teného k svému spasení, aby rt ke zlé ei nepodnietil

;

ale aby, jakož tlesný pokrm beru, takéž svých duší dobru

•10 pomluvu a úžitenú pokrmili.

Druhé miesto, na nmž rt obykl mnohé oklamovati,

jest lože; a tu oklamává dvojím inem: jedno lenslvem,

druhé smilstvem. Lenstvem mnohé k hiechu pivede, že když

již kto dosti by ml spanie. ale leže, i sem i tam se obra-

25 ije, ani vstana na modlitvu, ani co in nebo mysle poteb-

ného. A asto z toho k druhému pijde, tociš k smilstvu. Neb

dvojie jest smilstvo: jedno, když lovk myslí se kochá, žen-

skú krásu oblibuje, jako by jejie obraz ml v srdci, kteráž

mu se nvem líbí; upra mysl v lo vším svým díváním, bude

3.1 o tom tak mysliti, jako by práv ped ním byla, kak jest sliná,

kak jí chod jejie dobe slušie, kak jejie nos, jejie oboí, jejie

tlo, jejie ústa, kak jejie vlasy jsú rozkošný: anof rt vtom
zapalije, zda by zavedl dálež dálež. Neb mnohý skutkem ne-

chtl by smilniti, a však se tohoto nesteže ; a druhdy nemní,

35 by to tak velme zlé bylo. A také snad nkto myslí, leže, ano

ho rt podncije, veda k smilstvu: „Až se ženiti budu, takto

krásné ženy budu hledati," vymýšleje sob krásu ženskú, neb

dveí, jakož mu se najlép líbí. A též panny, neb mladé

vdovy o mužích mysle. A nkteré neb nkteí budu mysliti
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tak iiestatenú vtic, a obakž ncchticc se vdáti neb ženili,

jen že se v tom zlém myšlení kochají snad ábelským podnie-
cením. A tak ubohé mládce crt na posteli oklamává nebez-
pen, že nevdie, kak to zlé jest, i neumjí se káti toho,

ani slieci; a pakli kdy vzvdie, že lo zlé jest, ale nesnad r.

zlého pemohú obyeje. A jakož smilní tiem myšlením, takéž

hrdí, závistiví, obžerní, lakomí, každý podlé úmysla svého
kochá se asto v pokoji na své posteli v svém myšlení, dav

se v tom rtu oklamati. To jsú ty mrzkosti, ještoj' Buoh
mienil, když jest Ezechielovi proroku na stene rozliné na- i«

psáni ukázal, a ekl k nmu: „Vidíš, co každý iní v taj-

nosti lože svého, a kú: Nevidí nás Bóh!" I praví potom

Buoh: „Neodpustí jim oko mé," tociš bez pomsty toho ne-

nechám; „nepokají-li se zde z dobré vole, bezdky mosejí

trpti težkú pomstu, kdežto velikým hlasem budu volati, ale i'>

já jich neuslyším." Mnohé také z nich z takových myšlení

zavede k skutku smilstva, a nkteré v cizoložstvo; nkteré

manžely zavede také na posteli v šeredné smilstvo protiv

bhu pirozenému. A hrdé, závistivé neb obžerné také za-

vede, že skutkem asto dokonají, v nmž sú se kochali uo

myslí. Protož dobré se jest rta.stieci na posteli, majíc

Boha na pamti, a od nho pomoci žádajíc.

Na teticm miesl, toj' v kostele lidi lákají rtie dvo-

jím inem : aneb aby u potupu Boha mli a jeho chrám, aneb

pi-ekážejí a odvodie náboženstvie. Ti sú se dali daleko 'y->

svésti, aby Boha a jeho kostel u potupu mli, ješlo se tak

purn a smiln pipravují, aby Boha lidé zapomenúc, jim se

dívali. Ano hlasn zpievají v každém kostele na posvie-

cení, kúc: „Hrozné jest miesto toto, a jist nic zde jiného

nenie, než duom boží a vrata nebeská." A jist toj' zvlášt •*"

ducha svatého zpósobením ten den to zpievánie ustaveno

pro ty, ješto na posviecenie jdú proto, aby tu svéj pych uká-

zali, zdali by se leknúc toho, žej' tu hrozné miesto, a usly-

šiec, že tu nenie jiného než duom boží a nebeská vrata, i

nechali své marnosti, a poeh jimi do nebes jíti. A pakli 35

toho neuinie, ale vždy svú hrdosf ped se povedu, uzief,

ale snad pozd, žej' hrozné miesto kostel: neb proto, že

sú jej tak potupovali, hrozné muky trpti budu. Nebf jist

jsú vinni, ješto sú se tak dali rtu svcsti, že tu svój pych
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ukazuji, luicž by moli pokorné Bohu se modlili; lu svu vši

poslavii linlos a suiilstvo ukazují, kdež by mli oišlnie

hledali sval zpovdí své neislole, již sú se jinde poskvr-

nili; tu své déii neb své mlazšie pýše uie, kdež by mli
5 voli boží uiti se od kazalelóv, i od jiných dobrých piíklad

berúc a nábožných, ješlo se snažné modle svému IJohu ; tu

mezi sebii nepi'ieziii ponu, hryzúce se o stolice, aneb kleni

výše stála, závidíce, kdež by mly pro svého tvorce, a by

devní hnv který byl, na vzpomenúc, všechno sob mi-

ío losliv odpustili, jedna druhé se pokoiéc. Ti také všichni

u potupu boží duom mají, klož v nm co tržie, neb co mluvie

ntípolebného. Neb kostel na to jest ustaven, aby byl duom

modlilevní, aby tu Bohu se modlili; duom chvály božie, aby

tu Boha chválih; duom nauenie, aby se tu uili, kak se

»5 jest hiecha slieci, a kak podlé vole božie živu býti; dóm

oišlnie, ai)y luiešní oišlnie tu vzeli kstem a svat zpo-

vdí; duom sjednánie a smíenie, aby se tu smíil hiešný

s svým tvorcem, jako bývá zevné pokánie pro zevné hiechy

a úvodi svalí; a také aby lidé tu se míili, jako nkde po-

20 kory bývají, když vraždu smluvie. A klož ty vci v kostele

inie, tm jest kostel vrata nebeská; ale tm, klož co jiného

tu inio, než tchto pt vcí, ješto sú povdieny, davše se

rtu oklamali, lem kostel jest hrozné miesto. A to leprv

uzie na'nom svt, a zde se toho nepokají. Druhým i-
'J5 nem peluzije zrnek v kostele, když piekážie náboženství,

ponúkaje, aby lovk jiné myslil, když jest v kostele, než

to, pro nž jest šel do kostela, dávaje na mysl sé i ono, zda

by Boha za ím zapomnl. A asto ponukne svým hclm-

brechtóm a helmbrechliciem, aby také šli do kostela, aby

30 lidem plekáželi náboženslvie, spolu se chechcíc, spolu ryiec,

aby lidé jim se dívali, v jich kráse a v hrdosti oi pasúc ;

jedni se kochajíc v tum dívání, druzí závidiec. A by jen

Boha lidé zapomenuli, rt po tom stojí.

tvrté miesto, na nmž rt obykl oklamávaíi, jest trh.

3j a snad proto slovo trh, že na trhu nejednoho rt utrhne,

tu lakomstvem, lu závislí. Lakomstvem mnoho oklamává:

neb mnozí lží, kiv se vrují, druhého oklamají, a druhdy

jako by pisahali, tak se vzroíie; kupujíc velme vzhyzdie,

a túž vc prodávajíc opt vzchválé, zapomenúc toho slova:
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^Což sob nechceš, nei jinému.'^ A zvlášt kteíž chtie

bohatí býti, ti upadnu v rozliná lákánie a osidla ábelská,

ješlo topie lovka do pekla, jakož praví svatý Pavel; neb

rt jim laklo pochlebuje: ,.I který kupec nióž býti, by ne-

spílel, neb druhého neoklamal?" To jest pravda, žej* ne- >

snadno; a protož stiez se piln, aby, vda, nešpílel, ani

druhého oklamával; neb i to, což koho, nevda, oklamáš,

Buoh istcem sennie : ale což, vda, selžeš a oklamáš nkakii

lstí, to jsi dlužen navrátiti. A ktož maje sbožie zle dobyté,

nevrátí jeho, ukázal jest, že dráže váží sbožie, nežli Boha. i»

Protož velme nebezpená vc astí trzi, a najviec chtieli

jimi bohatu býti : dosti hoe tržiti pro pilni potebu, a tržiec

teba opatrnu býti, by pravdy neprodal za penieze. Druhé

láká rt v trhu závistí, že rádi sob závidie trhoví lidé,

když jeden lépe kupí neb prodá než druhý. A toho se také íj

slušie stieci velme piln; neb závistí dábelskú smrf vešla

jest v svt.

Kterak rt oklamává lovka a pivede k ztracení.
•JO

Kohož pak oklamá rt a hiechy uviežc rozlinýnu,

má sedmeru lesf, jíž v hiešiech každého drží, práv jako by

jim hudl, aby ze sna neprocítili.

Prvá lesf, jíž o nich lahodí, že jim dá na mysl: „By

to vše, což knžie pravie, byl hicch tak veliký, i kto by 'J5

byl spasen? pravic, že závist jest hiech smrtelný: a kto

móž svého nepietele milovati? djí, že lháti kupci jest hiech

smrtelný, a oklamati: a kto by mohl bez toho kupiti? opt

pravie, by to hiech byl, býti takéž živu, jakož jsú jiní.

v tancích, v krmách, v kostkách, milujíc se pro dobru mysl :
•«"

však ktož jest s vlky, musí vlcsky výti. Nobndeš-li initi

jako jiní, nebude na t i jeden tbáfi. Donidž v svt, bydl

svtsky; a když budeš mnichem, tehdy teprv bud jako mnich."

A tak tú prvú lstí svedu lidi, aby knzi nevili, když pravdu

káží, a asto kú: „Však knžie též inic." A tak pro zlý as

obyej mnoho velikých hiechóv lidé netbají, obecn hešiec,

ješto však pro n tžké muky trpti budu ješt, a se roz-

mysléc, ponu se káli déve, než umru; pakli nebudu jich.

zde ješt jsúc, chtieli ostali, ale vn musejí za n trpti,
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vn }súc Boha odiúcni; a nic to jim uebudtí úžiteno, a
s tmi u pekle budu, s nimiž sii hešili : né hoe jim bude,

že zvlášt budu se proto mrzeli, že jeden pro druhého tolik

hoe došel u pekle, ii zlralil soUit nebeské bydlo.

5 Druhá lesf áblova jesl, jíž hiešné léší, že dá jim na

mysl : „Co's ty hešil, lo neiiie mnoho ; velim viece jiní

hešie: onenno viece má sbožie nepravého, onenno jest

cizoložník, ale ty toho íh-. sli*ežeš ; což jinak zle iníš, toté

menšie vec." Sli'ez se té lsti ! dosti v svém hoi budeš

10 mieti, budeš-Ii ztracen pro svój hiech, by najmenši byl

;

nebudeš z toho nic nlešen, a Jidáš byl horší tebe. ale tvé

hoe najvtšief se bude zdáli.

Tetic lest" jeho, že da na mysl: „Buoh aslo a mno-

hokrát dobe uinil lobé : tu té ^est stvoil, tu-té také pro

15 t umel; také nedá ztracenu byli." To jest pravda, mnoho

dobrého Buoh uinil tob : ale rozmysl se, vdéen-li's toho ?

vší-li snažností jemu slúžíš, a hlodáš-li, kak by inil jeho

voli? Pakli toho nejsi pilen, z iievdenstvie potká t zlé.

tvrtá lesf, žef die na mysli : „Žádnému neslušie zu-

!i» fati, a i zle iní." Toj' také pravda, ale ne lak, jakžf rt

miení. Neb onf miení, tociš : „i, což chceš, jen nezufaj.''

To jest kivda; neb pi'ieliš len má nadji, ktož ulá, by, hiech

in, mohl spasen b^li. A tak, když klo hriecha neostana.

Bohu se poruí, nebude ztracen: ale Bóh jeho poruí rtóm,

25 lif se jemu ztratiti nedadie, ale vc musí býti s nimi v hoi.

Žádný nemá tak zufati, by se nemohl hiechóv kati, a jich

ostati, donidž jen duše v tle: ale by kto spasen mohl býti,

umra v smrtelném hieše, toho jest nelze ; tak mnoho ufati

neslušie i jednomu.

ao Pátá lesf áblova, že dá niysliti: ,,Netbaj ; ktof smie

hešiti, tenf se také smie káti. Hlédaj. kak velicí hiešníci

jsú velicí svatí: jako svatý Petr, svatá Maí Magdalena, svatý

Pavel, svatý David." Pravda jest, by též uinil pokánie, jako

ti svatí, dobe by bylo: |)d\li by nikdy neheše, též inil,

3ó tehdy by bylo ješt lépe. A nad to pravi: ktož smie he-
šiti, Bóh jeho smie do pekla poslati, a hiechu neostane ;

pakli ostana, pone se káti. i nedokaje se, smie ho Buoh

do istce poslati, a tam se musí tžce káti: tak ozdobuje

boží spravedlnosf, když zlého mstí nad tmi, ješto se, chtiec,
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obmeškali, jako jeho dobrotu, když jest milostiv lem, klož

jeho milosti za asu žádají. Takéf jjravi: málo léch teni,

by velicí svatí byli, ješto chutné a smle luešili, proliv tm,

ješlo sú ztraceni, smle hešivše". Kdež mi jednoho povicš

velikého svatého, který smle hešil, proliv tomu sto jich r.

nalezneš, ješto obykše hi^ešiti, nekáli se a jsú u pekle. Ve
Buohf nemá nedostatku v dobrých lidech v nebeském krá-

lovství : ktožf snažn nebude pracovati, aby tam došel, dáf

Buoh svtu tak dliiho státi, ažf se ten i narodí, ještof rád

proto bude pracovati, ažf se tak ten poet lidský i doplní, lo

jenž má tam býti.

Šestá lesf, že dá lovku mysliti: „Což Buoh chce, lof

musí býti. Chce-lilJ Buoh, aby byl spasen: i, což chceš,

vzdyf to pijde, že spasen l)udeš; paklif chce, aby ztracen

byl: všef to darmo bude, což iníš; buž což bu, Buohf ir.

to zpósobí." Hlédaj, kak t chce chyte oklamali, aby ne-

Ibav byl svého spasenie ! neb vie, že tak chce Buoh každého

spasení, klož rozum má, aby snažen byl toho, steha se

zlého, a in dobe, kak by došel k tomu rozkošnému bydlu

nebeskému : a chce tomu, ktož ho nežádá a nehledá, aby 20

ho nejml, a tak byl ztracen. Chce také Buoh, ktož sstojí

u protivenství, in boží voli, aby ten vzal odplatu: a ktož

se rozpáí pro kterú práci, aby ten ztratil ji vn. A to

že viemy, že bez jeho vole a pomoci nemóžem nic dobrého

uiniti, liem snažnjie jeho pomoci slušie žádati, modléc se 25

za to, a inili dobré skutky, aby nás ráil uslyšeti.

Sedmá chytrosf jeho jest, jíž pieliš jich mnoho okla-

mává, loj' odkládánie, když lovku poniiká, aby dlil svým

obrácením den ode dne, aneb pokáním. Neb téžm všichni

mysle se nkdy polepšili a odkládají: ale tak málo to komu 30

pomož, ncdokoná-li, jako nepomóž lanému, by myslil jiesti,

a nikdy nejedl. A tak mladé oklamává liem odkládáním, že

dá jim myslili: „Užívaj svta, jcšt's mlad ! nctbaj, nebudeš-li

z najvtích svatých, nedá tam za dvemi byl : až budeš sfar,

tuž se budeš hiechóv káti." Ale starým dá mysliti, že kú: 35

„Již se chci skuoro obrátiti, bych jen toho, neb toho byl

uinil, bych se nad liemto pomstil, bych takto dti zpósobil:*

a nevdie, dokud budu, skoe-li hlíza pijde neb jiná smrf;

nevdie, kak ukrutn bolesf skrotí: a snad ne hiechóv že-
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leti budeš, ale toho, že lélo bolí, a žef umieli ; a snad že's

se nad nékýrn nepomstil! nevieš také, ím déle svú voli

v hiešiech más, tiom jich nesnáze ostati pro zlý obyej, a

také tieže se káti! Protož cliutn každý vsta z svých hiie-

s chov s pomocí boží: ím chutnéjie to uiníš, tiem snáze

všemu pokušení zlého ducha, i jeho lsti odoláš ; a vstana,

uzíš teprv, kak"s v nich tžce byl nemocen, a kak sú l
veluié zííeredili, kdyžf již nebude mílo bi-ešiti.



Knížky ^ie^^té.

Kak se oištijem toho, že hešíme.

O svátostech.

Všemohiící Hospodin, léka najmúdcjší, vda, coj' ne-

mocnómu k emu dobro, vida a znaje nemoc národa lidského

i kehkost jeho, pipósobil a pipravil jest nám lékaslvie

sedmero ovšem užitené; a tomu jest moc všicku oistiti a

zachovali od hiechu, a sstáti mužsky podlé božie vole, dal ^

v své svaté smrti: toj' sedmeru kostelní svátosf.

A z lécb svátoslí každý má dojíti pti, chce-h plné

duostojenslvie mieli keslanskíí, když má ten as podlé zpó-

sobu kesfanskélio ; ale beze dvú móž býti dobe spasen.

Neb dobrý Bóli všecka svá pikázáriio zpósobil múde, i žád- '«

nému nevele pieliš, ale k tomu lid nule, ješto, chce-li,

každý móž splnili. Prolož kest, bimovánie, tlo božie, po-

kánie, a naiposledy svatý olej pikázal jest každému, aby

v svtíj as ty svátosti pijímali lidé ; ale manželstva a knž-

ského ádu nevelí, j(;n klož sáíu z své v(')lc chce stav man- is

želský aneb rád knžský prijieti. Neb kakž kolivk man-

želská svátost velikií vc znamenává, vs;ik jest stav najnizší

v istot; prolož jeho Buoh i neprikaznje, zdali by kto, cht

býti vysšieho «lnoslojenstvie, poshíehal rady jeho, ješto radí,

chtl-U by klo pro královslvo nrl)(\ské sdržrti se. A takéž, 10

žcj' ád knžský najvyššieho duostojenslvie, ncchtl-li by

pak klo podlé toho shnu duoslojn živ býti, aby jemu ne-

bylo k odsiízení, Buoh loho ádu všem v(>bec ne(inkazuje.

Z tch laké svátostí ti j.sú, ješto oslavují v duši zvlášlie

znamrnie; prolož jich neslušíc viece pijímali, jen jednu: toj* 2r,

kesl, biiniovánie a svceííie knžské, l^áv takéž, jako

když klo bude pasován jcdnú, viece jemu neslušie se pa-

sovati, již v bude rylieem: aneb když bude k které zemi

korunován. Ale pokáním lo zna?nenie v duši nepicházie,
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by jím zvláští esf a diiostojenslvie mla duše; neb kdyby

to lze bylo, ežby nebyl lovk vinen nikterýmž hiiechem,

také by mohl spasen býti bez pokánie; a též bez svatého

oleje. A také dietky bez pijírnánie v svátosti tla božielio

5 mohli býti spaseny. A pak manželstvo jen jest lékastvic

proliv žádosti; protož také móž býti bez nho spasen, ktož

chce. A zvláštie cli a znamenie v duši neostavují ty svá-

tosti tyi, i móž je lovk vždy obnovovati, když mu jest

tieba; neuiní kivdy jim, jako by uinil onm tem, ješto

10 vé ostavie znamenie v duši, aby byla esf vná tomu, klož

bude spasen, aneb zvlášlie hanba, bude-li zlracen s liem zna-

mením.

Jsú laké jiné ti koruny velikého duoslojenstvie, jimiž

Bóh odplácie svým bojovníkm : jednaj', již dává tm, ktož

15 svého tla kehkosf piemohú, a uchovají je, a i s prací, od

skutku smilstva, panenstvo své zachovajíc; druhá jest, tu

dává tm, ktož svt pemohli lak, ež jim bude život oojat

pro jm božie, toj' koruna muenníková ; a tetí dává tm,

ješto bojijí s áblem, a vyhonie kivdu, uiec lid pravd,

20 jako jsú dobí kazatelé. Ne o tchf korunách tuto mluvím,

ale o znamení, jemuž uení „karakter" iekají, jež jest jako

pasovánie a rytiestvo duchovníc, ješto moc svátosti v duši

vdáví.

" O krstu.

Najprvnie svátost jest kest. Tuj' ustavil Kristus, když

jest kázal apoštolem, aby kázali slovo božie, ksliec lidi ve

jm olce, i syna, i svatého ducha. A la svátosf jest základ

30 všech jiných; tli jest Bóh chtl všech hiechóv, dopustilých

i pirozeného, oistili toho, ktož ji bére v pravé viee, maje

rozum. Pakli nemá rozumu, jako dti mladé, aneb blázni

od pirozenie, ti, jakož ne pro svój hiech, ale pro piro-

zený, jenž táhnu ot Adama skrze své otce a maléry, mli
.J5 by ztraceni býti; takéž v obecné kostelní viee spaseni budii,

a pijmu plné pirozeného hiechu oištnie. Ta svátosf má
byli u vod. Neb každá svátosf liem, že jest pikázána Bo-

hem, iní svata lovka; a tiem podobenstvím, v nmž jesl

ustavena, skryt vc znamenává. Jako kest jesl u vod
14
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ustaven, a jakož voda podló pirozenio umývá šecdslvic

:

takéž duse bude omyla vsecli hiechóv kslcin, cž nebude

jiného pokánie teba, ani zdo, ani v istci, za ty hriechy,

kteíž $ú pede krslem byli: jediné aby žel bylo, že sej' byl

jich dopustil; neb když by bylo libo lovku, žej' uinil 5

hiech, nebyl by jemu odpuštn. A ta moc svatému kslu

dána jest v smrti syna božieho, a tomu na znamenie z jeho

svatého boku voda jest plula. lovk pak tiem v té svá-

tosti zaslúží té milosti, žej' pokorn poslušen božiemu usta-

vení. Neb i beze kslu mohl by Buoh spasiti lovka, ale 10

chtl jest, aby tú pokoru z poslušenstvie lovk byl duusto-

jen té milosti. Toj' jislá vc, ktož by hrdal tú svátostí, jako

i každú jinú, by byl skutk()v najsvtjších, nebyl by spasen;

ale ktož by pijal vieru, a rád by kest vzal, a nemá od

koho, tú žádostí duchem svatým kest bude naplnn v nm. ir.

A pakli by svú krev pro Bóh prolil, ežby jemu pro jm
a vieru syna božieho život byl odjat, ten by ovšem byl

v své krvi ksln, jakž toho svatý Augustin doliije. I ty

dielky, kteréž by byly pro vieru zbity, a by i ki-stny ne-

byly, ta smrf byla by jim kest: ale když ne pro kesfan- <2o

skú vieru byly by zbity beze kstu, nebylo by jim k spa-

sení. Aniž se tomu jest divili, že jest k(;st dielkám, a i

své vole ncpidadie, probytcen; neb když pro cizí hiech,

tociš svých starost, jsú v té vin hiechu pirozeného, také

v kostelní viee, a své nemohu jmieti, mohu kslem sva- 35

tým pijieti oištnie. A netolik oištnie bývá krstem, ale

také v duši znamenie vejde, jehož nikdy nepotratí, jímž jest

rozeznánie od nekstných, z nhož vláštie esf bude v ne-

besiech; a takej' u pekle býti tiem vtšie hanba s tiem zna-

mením. Protož, ktož jest jednu ksln, ten nemá druhé 30

kstn býti, by i z mrtvých vstal kterým divem.

Kstíti pak v potebu móž každý lovk druhého, po-

hruze jej úvod, aneb vle na vody, ka: „Onseže!" po-

jmenuje jej jeho jménem, „já t kslím ve jm otce, i syna,

i svatého ducha," a to le svtský lovk, le knz, le muž, sr,

le žena. A však když jest knz, nemá ped ním svtský

kstíli; a když nenie knze, a jest muž který, nemá ped
ním žena ki*stíti; ale když muže nenie, tehdy móž žena

kstíti. Takéž nemá býti druhé kstn ten, ktož lak bude
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ksten, když by jisli byli, že sú práv jej kslili, lak rkúc,

jakož sem ekl. Prolož knežie, když lakové dli pinesu,

kúc: „Oblévali sme jn," i iekají, krsliec: „Nejsi-li ksléno,

já lé kslíin." Ale kdyby kstno bylo, a i od báby, jakož

a sem ekl, ve jme olce, i syna, i svalého ducha, nemlo by

i knézem polom byli ksléno. To pak, ješlo knéz žehná

pede kslem diet, jesl z dobrého obyeje, když jesl as
lomu. A ješlo lieže jeho : „odece-li se ábla i jeho všech

hrdostí ?^ loj' z práva ; neb kdyby se neodekl hrdoslí Já-

'<• lilových, emu by byl kesl? Prolož pomni každý, klož sej'

kslil, co sej' odekl, aneb rukojm jeho, a nemievaj hrdosli

Jáblovy; pomni, co i jsi, a nebudeš viece vinen, nežli déve.

A ješlo dielte knz lieže viery, loj' znamenie, že klož by,

smysl maje, kslil se, žeby ml se prvé nauiti, co má vili

;

'5 a prolož, že diel nemá loho sinysla, kmotrové za slibují,

jako by se rukovali jeho. A ješlo knz podme na diel,

chl je kstíli, a jako v n podme, to znamenává, že tú mocí

knzskú odhoní od nho zlého ducha , a dobrého ducha

uvodí. Ješlo pak suol jemu dává, to jemu die, aby múdrosf

'^'> k Bohu pijalo, jež by jeho bránila hiechu, jako suol brání

masa, aby neshnilo. A ješto olejem pomaže dielte na pr-

sech a mezi plecíma, to znamenává, aby milovalo, dorosta,

zákon boží, a neslo jeho biem do života. Po kstu pak

kižmem pomaže jeho na vfchu, znamenávaje, že to zna-

líj mcnie vné má v své duši, a že kralovati má na vky s

Bohem, když pemoz boj tohoto svta. Dá jemu také svieci

v ruku, aby svietilo, dorosta, dobrými skutky a vru k do-

brému píkladu jiným. Dá také jemu blitké rúcho, na zna-

menie, žej' jemu nevinnost navrácena, jelikž u vin; kakž

a« koli pokuta, tociš kehkosf tlesná, nebude sata, ale musí

lovk protiv ní bojovali až do smrti. Ale ktož by jiný

kslil než knz, neml by initi tch znamení; než sprostn,

když jest potebie, toho má kstíli u vod, jakož jest déve

povdieno.

35

O bimováni.

Druhá svátost kostelnic jest bimovánic. Té neni tak

Veliká pilnost jako ksla; neb bez birmovánie móž lovk
14^
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spasen býti, klož ume iléve, než k lelóin pijde: a však

má újmu iikakú; jako i u panoslví inóž dvoenínem býti

u dvora králova, a však v rylicství vetší má esf. Ale

kdyby z potupy nclbal na n, nebyl by spasen. Tú svátostí

dává Buoh duši posilenic a udatstvie v duchovném boji; s

protož na celo bóe kíž s svatým kižmem, aby se nestydl

sluti kesanem a inili kesanské skutky. Ta svátost také

v duši opt jiné znamenie vdáví, jíž bude rozeznánie od

nebiniovaných, a jest jako rytiestvie duchovnie; prolož

druhé neslušie jie pijímati. Té svátosti nemá jiný než bi- '»

skup podávati; a sám nemá sláti, kohož bimují, ale má jej

bimovaný nekto, le muž, le žena, drželi, na znamenie,

že se zná, že sám sebú nemóž státi bez božieho posilenie

v kesanském boji. Pakli by držal nebimovaný, hešil by

protiv obyeji: ale proto by bylo bimovánie. A takéž jest i5

kmotrstvo na bimování, jako i na kstu. Tuj' sválos Kristus

ustavil, když jest ruku svú kladl na dietky, ješto je ne-

schu k nmu; a potom jest moc vzala v jeho smrti.

O božiem tle.

A když již kto má kest, má bimovánie: kstem jest

oištn všech hiechóv, a bimováním vzal jest pomoc ducha

svatého a posilenie, initi skutky kesanské; kdyby se. ví- ar.

tžn byl obránil, ež by nebyl upadl v hiech : tehdy by

jemu bylo teba svátosti tetie, loj' tla božieho. Neb a by

byl všech hiechóv oištn, a najlepšie inil skutky, nemohl

by proto bez prcWoda božieho tla dojíti do královstvie ne-

beského, aby mohl vidli Boha. Hlédaj', svatý Jan Kstitel 30

kaký byl svatý: však umev, nemohl do nebes; né by byla

umela svatá královna, Málka božie, déve, než jest Krislus dal

své tlo v ob za spasenie lidské, nebyla by mohla vidti

lioha. Prolož, klož chce a má býti spasen, nemóž jinak, jen

pípoje se k tlu syna božieho: jest-li v smysle, pijímaje 35

tuto drahú a duostojnú sválos; paklij* kakuvá piokaza, ale

žádaje, aby mohl ji pijímati, a rád to vid, ež sbožní ji

pijímají; a paklij' bez svého rozumu, nevládna jím, lehdy

Y obecné viee i nepijímaje móž býti spasen. Prolo o lé
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(luoslojné svátosti tuto sem také umyslil, což mij' Bóh popál,

povedieti.

Tetic svátost jest tlo bužie; tu svátost jen knz
svcený k tomu, a tak, jakoj' ustaveno, na oltái z chleba

ft pšeniriiého a z vína iiióž posvtili. Bude-li se co ku pše-

nici kúkole neb jiného obilé piimiesilo málo : že proto slovo

pšenice, to nenie škodno; a takéž i o víné. I móž, ku, knz,

a jiný i žádný, jakoj' ustaveno, z chleba a z vína tlo na-

šeho pána a Boha, a jeho svat krev posvtiti, lak že chléb

lo znamenává tlo svaté, a víno krev. Ale tak jest dobe pod

postav vína pravé tlo božie, jako v oplatkové postav ; a

lakéž krev v postav oplatkové, jako i pod postav vína.

Neb jest tu živý Kristus, vešken, celý, v plném svém bož-

ství, a v plném oslaveném clovcství, tak že tlo nenie bez

15 krve, ani krev bez tla. Ale, jakož sem ekl, pro znamenie

a paint a vlášlie náboženstvie k jeho svatému krve prolití

svtí kostel svatý víno, napomenutím a nauením jeho sva-

tým, ež tu již ne víno, ale jistá jeho krev bude, ale ne bez

tla ; a takéž v oplatkové postav bude tlo, ale ne bez krve.

UH A již tu nebude chléb, a i postava ostane chleba, božím di-

vem a jeho svatu mocí, aneb vína ; anebo jich chuf v ústech

a ostane, proto tu již nenie toho : ale jest pravý Kristus,

jakož sem ekl, v svém pravém božství i lovství již ne-

smrtedlném, s oslaveným tlem i s duší; jenž sej' byl poal

25 podlé lovstvie, v tle a v duši, v život svaté své matky,

i narodil se z nie, i trpl pro ny, i umel, a pak z mrtvých

vstal, a vstúpil v nebe, i sedí na pravici Boha otce všemo-

húcieho; a podlé božstvie vzdyj' byl bez poátka v jedné

chvále a všemohútnosti s otcem i s duchem svatým
;

jenž

ao jest ekl k nám, když jest již chtl vstiipiti v nebe : „S vá-

mif jsem až do skonánie svta,* mien to, že v této svaté

svátosti chce býti s námi, zvlášt, aby svú velikú, a až ne-

mnnú dobrotu ukázal, a k veUkému užitku našemu. Neb

ím jest co vtšie dobroty podlé svého pirozenie, tiem viece

35 ukazuje jie. A když dobrota božie jest vyšla nade vše do-

broty, tehdy jest jí dobe slušné, žej' se svtu lak velice

ukázala.

Najprvé dal se poznati andlem svatým, ukázav jim

božstvie svého velebnost, v jehož vidní veleslavném jest
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jich plná radosf, divné veselé a bezpené štstie na vky

;

jakož jest i Kristus sám ekl, žej' to život vný, poznati

Boha samého, a jehož jest poslal, Jesu Krista.

Druhéj' se dal poznati lidem, tak jakž bylo podobné

k jeho veliké dobrot, ale aby své nezrušil spravedlnosti. 5

Neb ncbyloj' správné, ukázati se lovku zavinilému tak, aby

z toho ml vnu radosf beze všie práce; ale byloj' milo-

srdné, zablúdilélio lovka a provinilého smrti vné utšili,

ukážíc jemu dobrotu, aby se navrátil, nadji maje. Jakž

jest to i ráil uiniti, rozlin a divn ukazuje se svatým lo

otcóm, Abrahamovi i jiným prorokem, tše je, že chce po-

slati spasitele, v nmž všichni národové lidští budu pože-

hnáni, jenž shladí hiechy lidské. A v té nadji a viere sú

spaseni všichni otci starého zákona, ktož sú v ní ssláli ; ja-

kož i nynie, ktož víme v Jesu Krista, jenž ny jest vy- 15

kupil, již jím móžem býti hiechóv prázdni a zatracenie,

chcem-li. A ktož nevie, by se to vykúpenie stalo již,

jako díéve, ktož sú nevili, by mlo býti, ti budu v zatra-

cení, a hiechóv nikudyž nebudu prázdni.

Telicj' sej' dal poznati všemu kesanstvu, i ktož budu '^0

po nás, ukázav nám tu štdrost své dobroty skutkem, již

jest byl sliboval starým otcóm, žej' pro ny se narodiv, umel,

abychom jeho smrtí byli vykúpeni, a za naše hiechy aby

jeho svaté tlo a jeho krev na oltái svatého kíže byla obf.

A z hojnosti toho vykúpenie loj' Z(')stavil nám, abychom tuto 25

svátost tla jeho mli k vezdajší obti za vezdajšie naše

pohýenie. Neb jen skrze, a nic jinak, i malým, i velikým

hiechóin našim inóžem nalézti odpuštnie. Onf jest všech

našich neduhóv duchovních lékastvie pravé, on našeho

zdravic zachovánie i svrchovánie. Všecky svátosti v snn-ti au

jeho tla a v prolití jeho svaté krve mají svú moc, i oistili

od hiechóv i zachovati. A protož této svátosti, v níž ou

sám jesl lak úpln, jakž v nebesiech jest, jsme zvlášt dlužní,

abychom jic byli pilni trojím inem, poovadž chcem jí býti

zachováni a oištni i svrchováni od hriociKiv. 35

Najprv, nechcem-li býti vinni, máme toho byli pilni,

když jej uzíme, ano povzdvilia jej knz v té svátosti, oka-

zuje jej všem lidem, ktož jsú tu, abychom k nmu svých

srdec povzdvihnúc, ped ním na zemi padli na svú kolenu,
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znajíc, že on jest náš pán pravý. I jednoho krále nenie,

ani ciesae, by z práva nejinel padnuli na svú kolenu ped
ním, a zvlášt to jmaje na mysli, že když jej jest daroval

tiem Bóh, že jiní lidé ctie jej, klekají ped ním, a jsúc lidé

5 jako i on: pro by pak tiem radji neklekl ped tiem, jenž

jest nerovné nade, než on nad lidi jiné, a jehož darem

to má , že jiní lidé jsú pod ním ? A též, když s tú svat

svátostí pojdu nad nemocného, má kleknuti každý, malý i

veliký, na svoji kolene ped ním, vida, žej' tak milosrdný,

n> ež jsa pán všeho, však ráí navšlicviti i sprostného lovka
v té svátosti, do sprostného domku pijda. Hrozné bez-

pravie, vidúc takého pána pokoru takú, i nepokoili se ped
ním, na svú kolenu padnúc! Až nemni, by toho Buoh ne-

chal bez pomsty, že sú lidé již z hrdosti vešli v to netbánie,

15 že uziec tlo božie na mši svaté, aneb ano knz s ním jde,

i nepadnu na kolenu svú; až ni strach, že jakož sú se

svázali tak svým krojem rúcha svého divného, že pro n
ped svým Bohem nemohu, nechtie liš, kleknuli tlem svým,

by takéž nebyli svázáni rozlinými vcmi svta tohoto, pro

2» nž i svú myslí tak nejsú snad tbavi svého Boha! A protož

ješt ku chudému i bohatému: otvrzmc zlý obyej, jenžf

se za nás rozmáhá, že neklekáme všichni prliv božiemu

tlu ; a kleknm spolkem, když jsme pi té svátosti, podlé

obyeje devních lidí dobrých, jenž sú byli nám zóstavili,

iis Neb v té svátosti Buoh naš jest, a chce od nás pocti, jakož

slušie na Buoh; a protož dá se vidti, abychom vždy jej

mli na pamti, a vždy jej ctili, jemu se klanjíc jako Bohu,

jeho prosiec, aby nás zachoval bez hiechúv, osliehl od zlého,

a daroval nás svými svatými dary, kteréž vidí, že jsú nám

30 vhodní. A protož, ktož móž na každý den býti u mše v té

žádosti, hledaje svého spasitele, dobrá jest vc ; a ktož ne-

móž, ale ml by as a v tu hodinu, ješto svaté mše pjí i

zpievají po všem svtu, býti sám pi sob v té žádosti, aby

jemu Buoh ráil dáti býti úastnu toho dobrého, což se dje
35 na svaté mši. A lak by lepí byl, nejsa u mše, než ten,

jenž jest u mše, a myslí blúd i sem i tam, netbaje toho,

pro nž jest mše svatá ustavena; neb, jakož sem ekl: naj-

prv, aby se lovk poklonil Bohu svému, má jíti ke mši, a

uzieti jej v té svátosti božieho tla.
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Druhé, protoj' svatá mše, abychom knžskú ruku obf
libú Bohu za naše hiechy obtovali, tlo syna božieho a

jeho krev, jímž jest dosti uinno za naše hiechy. Neb

nemohl jest lovk býti hoden, aniž móž ješt, by mohl ui-

niti dosti za hiech Bohu u plné pravd, jsa hiešný protiv- 5

nik boží, by syn boží nebyl pijal lovstvie bez poskvrny

a uinil dosti, dav se v obf na svatém kíži. Neb jelikž

jest lovk pravý, mohl jest za lovka uiniti dosti ; a po-

dlé svého božstvie, jsa roven Bohu otci, byl hoden uiniti

došli. A by tisíc bylo svtóv, za vsej' dosti uinno: ale m
ne za ty, ješto toho nejsú vdni. A protož Kristus, pravá

pravda, aby netbaví toho svatého vykiipenie jeho nejmli

vykúpenie, a ti, ješto jsú vdni, mli vždy obf istú, již by

obtovali za hiechy své, a byli jí oištni, ostavil své svaté

tlo k vezdajší obti za vezdajšie lidská pohýenie. A protož í5

máme býti pilni, abychom v náboženství svého srdce s ve-

likým vdenstvím, ež nám jest dána obf taká, a s poctí,

jakož slušie na Bóh, obtovali tu svat svátos u svatyni na

svaté mši, tlo božie. Neb a knz obtuje, mši slúže: však

obtuje vešken lid, kterýž jsa u mše, jest v té žádosti, aby 20

obtoval Bohu tu svat obf s náboženstvím. Ano knz,

slže mši, když vzdává prosbu k Bohu stoje, v tajn, aby

ráil Buoh otec pijieti vdn tu svat obf, zvlášt prosí,

ka : „Pomni, Hospodine ! sluh svých," menuje myslí ty,

kteréž má zvlášt v své modlitv; a pak die : „i všech tch, .^5

ješto stojie okolo mne, jichž vieru ty znáš, i náboženstvie

vidíš; za nž tob obtujem, aneb brž již tob obtuji tuto

obf tvé chvály.'' Hlédajž, žef netolik knz, ale i ti, ješto

jsú u viee nebludné s náboženstvím pi svaté mši, tu obf
svat, toho beránka istého, jenž snímá hiechy tohoto svta, :m

obtují. Protož pilni máme býti, pi svaté mši stojíce, aby-

chom s takým náboženstvím svého srdce, s lak vdností,

cž nám jest dána lak slavná obf, a s tak poctí, jakož

slušie na Bóh, obierali se s tú svátostí tla božieho. Neb

menšie jest zlé, nebýti u mše, než netbav býti; a jakož 35

sem i dévc ekl, ktož by nemoha býti u mše, i byl v ná-

božném úmysle v ta doba, když slžie mše, žádaje, aby

Buoh ráil pijieti vdn lu svat obf od svého lidu, lepí

by byl, než ten, ješto stojí u mše, a nemaje té žádosti. Ale
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byl-li by u mše, a tu žádosf maje, lepše by dvé bylo než

jedno.

Ješto pak nemúdí chybají, kady to picházie, chliec

sslihnúti smyslem, co se drjc pi té svátosti nad bh tohoto

5 svta pirozený, neznamenajíc božie moci; i vzdivie se, jako

chybajíc, kak by tlo božie mohlo býti celé v malého oplatka

postav: a tomu se nedivie, kak u malém oku smstná se

hora veliká, kak ji obklíiti móž oko malé; aneb raalichnú

dierkii, ješt menší, než jest oko, kak veliká postava hory

«o veliké vejde k oku! Aneb djí: „Kak jest to, že na kaž-

dém oltái, kdež sliižie, v lúž hodinu jest, a celé télo ?^ ne-

rozmysléc se, že slovo lovie, když z úst vyjde, bude

celé v srdci každého, kloj' jen slyšal, a buž najviec tch,

ješto sú je slyšeli : ím pak viece slovo božie ? Neb ne tak

15 jest slovo božie pijalo tla, aby tiem hrubjšé bylo, ale

aby tlo, jsa jedno s slovem, bylo tiem hbitjšé; neb jest tak

dobe to tlo Buoh pravý, jako i to slovo božie; neb v Bohu

nic nenie toho, co by Bóh nebyl.

A také, ješto djí: „Kak jest to, že když bude zlo-

20 men oplatek, tlo božie se nezlomí, ale bude celé v každé

stránce ?* neznamenají, kak v celém zrcadle, by i najvlšie

bylo, jen bude tvá jedna; a když bude rozbito na nkolik

kusóv, v každém kusu bude tvá celá! Aneb djí: ..Kudy

pijde Buoh v oplatek ? kudy ven vejde?" a nedivie se, kudy

25 u vajce vejde kue: tuj' postavy i jedné nebylo kuecie, a

však bude kue živé, a škoipiny nezlomí ješt! A jedno-lij"

na svt divné ? jedno-li jest divné do hromu ? Bych vše

pravil, snad by mi nevili.

Protož krátce: velimf Bóh umie viece uiniti, než my
30 móžem rozumti ; byf toho neuml, malýf by byl ! Ale žej'

mocný, a tak mocný, ež jest všemohúcí, všemu tomu jest nám

snadno viti, ještoj' chtl svú mocí uiniti. Neb po této moci

jeho, ještoj' i v stvoení, uiniv divn, móžem rozumti, ež

nad to výbornjie i divnjie uinil jest, i ukázal nám vlášt

;i5 v této svátosti svaté svú moc. A žej' múdrý, nedarmo jie

jest ustavil; ale, a bychom tomu i nerozumli, jakž i ne-

rozumieme úpln, však máme viti tomu, žej' veliké po-

Irebie nám té svátosti. An jest sám ekl: „Nebudete-li jie-

sti tla syna božieho, a jeho krve píti, nebudeta v sob
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jmicli života." A žej' lak dobrý, ráil jest pro nás tak ve-

liký užitek, tu svat sválosf, ustavili, abychom jí byli za-

chováni od hiecha, i oištni, a svrchovánie svého došli.

Neb také lovk, pijímaje sválosf tla božieho s nábožen-

stvím, obracije se v život Krislóv, aby jeho životem živ byl ; s

neb svým životem nemóž dobe živ býti. Protož i byl ekl

Bóh svatému Augustinu : „Jsem pokrm velikých: vsta a jez

m. Ne jáf se v t obrátím, ale ty u m!" A tak, klož tu

sválosf dóstojn pijímá, móž dobe éci s svatým Pavlem:

„Já jsem živ: ale již ne já, neb jest ve mn živ Kristus." lo

Protoj' Kristus sválosf svého tla v chlebné a u vinné

postav ustavil, aby znamenic dal, že jakož lovk bez

chleba a bez pitie nemóž býti živ; neb pirozenic vždy mise

a mdlé, i svým bhem podlé svého piirozenie porušeného,

i prací leckakús; a protož aby nezhynul, mosí léžm ústavn is

brali pokrm : takéž, že lovk z žádosli pirozené, podlé

pirozenie již porušeného, a z neprázdní pi rozliných v-
cech svtských vždy mise v náboženství; protož mosí asto

tlo božie pijímali , aby všie vcí, nezliyn.i, nebyl Boha

vzdálen, a nezašel v nevdenslvo z toho netbánie, žej' nás 20

vykúpil svú svatu smrtí, proliv svú svat krev za ny. A pro-

tož, cht na snn', ostavil nám svého tla svatého sválosf

ku pamti té milosti, pro niž jest za ny mnoho Irpv i

umieli chlcl, a ka: „Vezmte a jezte: to jest mé tlo.

Kolikrálž koli lo uiníte, ile lo ku pamti mé." !íí>

I divím se uuulrýin lidem mnohým, ješto sú piln vstali

proliv tomu, aby nepijímali lidé asto božieho tla: á ím
by to lépe bylo, by tak pilni byli, uiec v dobrot, kak se

mají mieti ti, ješlo chlie asto tlo božie pijímati ! Ale ješlo

kakýms hnvem hyzdie bez rozmysla všem, klož asto, ne- 30

jsúc knžie, tlo božie pijímají : a snad žej' jim byl Milic

tžek v oi, jenž jest uil lid boží voli u pravd a v jednot

kesanské viery, nic se s svatým písmem nedle: kak tm
mohu za dobré mieti ? neb oit jsú proliv pravd svatého

písma. Hlédiij, kakf jest znamenit ekl Kristus, ne „jednii aa

v rok," ani jen „na hody," ale praví : „Kolikrálž kolivk

to uiníte, ku pamti mé to ile." A tak u prvém kostele,

klož sú byli u mšo, na každý den tlo božie pijítnali. A
mohli by se rozmyslili, by chtli znamenali, jcštoj' ekl svatý
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Tomáš z Akvin na tvrló knihy Senlenliarum v druhétn-

náctém rozdleni. Protof tak ZMamcnit to ukazuji, kdej'

psáno, aby cell, chce-li kto nalezna. A pakli nemá tch

knih, ale nalezne to v tch, ješto jim nekají Summa Pisana.

5 I praví, mluve o tom, slušie-li na však den télo božie pi-

jímati, a ika: „Ktož tu svátosf pijítná, má dvojí vc do

sebe jmieli: jednu, žádost' pijcdnánie k synu božiemu, a

ta žádosf pocházie z milosli; druh, aby u poccsf velikú

jml tu svat svátosf, a to pi"íslušie k lomu daru ducha

• u svatého, ješto báz slov. Milost' nutká k astému pijí-

mání té svátosti, ale báz odtahá.'' Protož praví : „Ktož by

pravým zkušením poznal to do sebe, ežby jemu plápolivé

milosti k Bohu pibývalo z piijímánie na všaký den božieho

tla, a té pocti, ješto má býti k laké svátosti, neubývalo,

15 ten by jmel na však den pijímali. Ale kdyby porozuml,

že té pocti k svátosti tla božieho ubývá jemu z astého

pijímánie, a plápolánie u milosli nepibývá mnoho, ml by

iikterdy penechati, aby potom s vtší poctí i s vtším

pistúpil náboženstvím." Protož die opt: „Jelikož v tom

20 každý sám se podlé svého svdomie má rozsúditi." A však

praví : „I žádný viece, než jednu za den, té svátosti nemá

pijímali, aby as a tu poest ukázal božiemu tlu, že nesmie

jeho viece jen jednu za den pijímati. Ale však knz, že

netolik sám pro se, ale i pro jiné slúží mši, neb jest obecný

U5 úedník toho, móž u potebu, když slúží, viece než jednu

pijímali za den." Znamenajlež piln, ješto iekále: „Toj'

svatý Tomáš o pijímání na každý den knzi mluvil, ale ne

jiným lidem." Byf to mluvil knzi, nebyli' by ekl lak zna-

menit: ale knžie, u potebu slúžiec mši, viece než jednu

30 mohu pijímati tlo božie.

Protož nechajte své daremné ei; ne Milif jest vy-

myslil toho, aby mohli lidé, ktož by svého spasenie pilni byli,

asto tlo božie pijímali. Anoj' svatý Augustin ekl: „Na

však den tlo božie pijímati ani chválím, ani hyzdím : ne-

aa chválím pro ty, ješto ncduoslojn pislúpají ; a pro ty no-

hyzdím, ješto pijímají s náboženstvím." A pak die potom:

„Ale ponukám , aby na všakú nedli pijímali tlo božie,

ktož jsú se svtských vzdálili obyejóv." Nežf pak toto praví

obecn všem lidem, nethžf najméu mají inili s svtem

:
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„Poovadž lepše jest poslušenstvie než ob, buž to, žeby

kto rád asto pijímal tlo božie. a jml toho veliký užitek

v náboženství: když by fará bránil jemu toho, má nechati pro

poslušenstvie, aneb dobyti odpuštnie od vyššieho. A takéž,

kdyby biskup zapovdl, a kdyby zapovdl papež, ovšem s

by bylo jeho posliichati." Ale ješt do dnešnieho dne ne-

vyšlaj' zápovd od i žádného papeže, ani od tohoto papeže

ehoe jedenáctého. Dobej' pikázáno: aby každý, když

móž již smysleti a rozumti, že jest Buoh pravý v svátosti

té, ale ne chléb tlesný, pijímal as a jednu v rok k velice jo

noci, a když by byl na smrledlné posteli; léby zvlášt jeho

zpovdník jemu zapovdl pro nkterú vc. A ktož by ne-

tbal toho, smrtedln by hešil tiem netbáním. A toj* pro

najnetbalejšie svého spasenie ustaveno, aby as bojiec se

pomsty, nechtie-li z milosti vlášlie, nebyli všie vcí odlú- ts

eni toho pokrmu spasitelného. To-lij' zápov, aby ne-

pijímali asto, žej' pikázáno, jakož sem ekl, aby as a jednu

v rok a na smrtelné posteli pijímali ?

Svatý Pavel, ten jest najprv žehral na lid, že sú ne-

poiedn a nerozumn pijímali tlo božie; neb sú jedli tak, au

jako i jiný tlesný pokrm, do sytosti. Protož chválí je, že

pijímají tlo božie : ale v tom nechválí, že tak nepoctiv

lo inie-, ale žehe na n, a vystiehá je, ka: „Ktož pijímá

tlo božie neduostojn, nerozsúd, coj' tlo božie, odsúzenie

pijímá." A že lidé obecn jsú netbaví svého spasenie, a 25

z kakés svtské poteby zašli sú v nenáboženstvie; dohej'

podobné, aby nepijímali v tom netbání té svátosti tak ústavn.

Ale nezapoviedá všem : neb ktož by sebe byl pilcn, a ostiehl

se svta, a ml žádost k božiemu tlu, é mohliž by bez-

pen knžie dávati jemu tlo božie, a uiec jej, a napo- au

mínajíc, že, ktož chce tlo božie duostojn pijímati , má

mieti do sebe zvlášt trojí vc : najprv svdomie isté ; druhé

vzdviženic mysli k Bohu náboženstvím; a trctie, aby nebyl

zprznn vlaští šeredností i v tle.

istotu svdomie potratí lovk hiechem smrtedlným; 35

prolož, ktož se pobdí, žej' kde smrtelným hiechem shrešil,

nemá tla božieho pijímati, doovadž nebude rozhešen.

A však pro nkterú potebu móž to knz odpustiti tomu,

ještoj' se jemu zpoviedal hriecha nkterého, jehož hoj' ne-
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mohl sám rozhošiti, ahy pislúpil k lé svátosti, a polom od

biskupovy moci vzal rozliešcnic; ale ne vždy. A kakž ko-

livck i jeden nemóž jist vdti, jest-li bez smrtedlného

hneclia, však móž býti toho nkaké podobcnstvie, a zvlášt

5 tymi znameními: Najprv, když kto nábožn poslúchá slova

božieho, jest znamenie, že nenie v smrtelném hieše; jakoj'

Kristus ekl: „Ktož jest od Boha, slovo božie slyší." Druhé,

když kto jest hotov initi skutky dobré, jakož die svatý

eho: „Znamenie milosti jest ukázánic skutku." Tetie,

10 když jest kto toho úmysla, že chce hiechu již ostati. tvrté,

když má toho vlaští žalost, žej' hešil. Neb v té tveré vci

záleží pokánie pravé. Protož, ktož by po tch znameních

všech piln opatil své svdomie, kakž koli a i neúpln,

a pislúpil k té svátosti nábožn, a by i smrtelný hiech

15 ostal v nm, jehož by neznal v sob, nehešil by; né brž

mocí té svátosti pijal by toho hiecha odpuštnie. Neb ta

svátosf, jakož lovka zachovává a posilije v dobrém, takéž

zbavuje všedních hiechóv, i smrtelných zapomenutých, podlé

toho, jakž má lovk náboženslvie mén neb viece. A loj'

20 svatého Tomáše z Akvin úmysl.

Druhé, tociš náboženslvie, móž lovk polralili i bez

hiecha; jako nkterú svtskú prací. Protož, když nenie zvlá-

štieho mysli upokojenie, tak žeby se as a nco mohla k Bohu

povzdvihnúti, neslušie té svátosti pijímati. Protož vám zvlášt,

!i5 svým dtem, pravi: ež mi se to zdá hodné, donidž jste mladi,

nekvapte velme, by chtli asto pijímali tlo božie: ale,

donidž vámi dtiná mladost toí, v rok jednu k velice noci,

pamatujíc jeho svaté umuenie; a když by byli staršé již,

tehdy na vánoce také, pamatujíc, žej' se na to ráil naroditi,

ao aby umel za ny, a nás krmil svým svatým tlem; a protož

sej" u Bethlém narodil, žej' náš chléb živý. A Bethlém tolik

jest eeno jako „duom, v nmž jest chléb;" protož ten svatý

chléb najprv jest jeho svatá malka, porodivši, u Bethlém

nalezla, a pastýi napomenutím andlským polom. A tak

:i:, toho dne podobné]', lak o tom pemielajíc myslí, len svatý

chléb vného života jiesti. Den božieho vzkiešenie také,

pamatujíc, že když s ním biidem spojeni, tehdy i naše z

nn-tvých vstánie bude slavné. Den jeho vslúpenie na nebesa

také slušné jest pijímati tlo božie, pamatujíc, kak jest to
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veliká vc, žt)j' lovslvic tak velice povýšeno, žej' nade

vše nebe v božstvic pijalo, k nmuž my skrze tlo božie

podlé bhu našeho máme pijíti. Den svatého ducha také,

pamatujíc, že všecky dary skrze to sme vzeli, žej' Kristus

své svaté tlo dal za ny, proliv svú krev, což jich kolivk s

Buoh dal lidem. A ten den, ještoj' zvlášt na esf božiemu

tlu ustaven, slušné jest také je pijímati, obmýšlévajíc jeho

dobrotu zvláští, v níž jest, dav své svaté ttlo jicsti a svú

krev píti, uinil pamef divného vykúpenie lovicho ; a aby

lovk ml tú svátostí obranu a posilenie protiv hiechóm 10

a oištnie dopustilým, a svrchovánie, vejda milostí v jed-

notu s Jesu Kristem. A pakli vám Buoh co dá nad to, než

já vás ponukám, protiv tomuf já nemluvím. Nebf rozlinými

úmysly, a vše dobrými, mohu lidé tlo božie pijítnali, když

ne pro svtskú vc, ale pro duchovní to inie. Neb nkteré 15

táhne pravé Boha milovánie, aby se tociš vždy s ním kochali,

jehož vždy milují; a nkteré, že se znají v své kehkosti,

aby v nm pemohli tu nesnadnost' duchovní, jiež sami sebú

pemoci nemohu ; a nkteré opalenio svých hricchóv, aby

skrze tlo božie, jako skrze ob libú Bohu, byli jich oi- 20

štni ; a nkteré, aby vzdali dieku Bohu z rozliných daróv

jeho, i obtovali jemu ten dar najduostojnjší, jenž nám jest

dal, a pamatujíc, žej' to vše z jeho svaté krve prolitie nám

k užitku pišlo; a nkteré zvláštie chvála božie a jeho sva-

tých, pamatujíc, že i žádný svatý nepišel jinak k svému ar,

duostojenství, jen skrze prolitie krve božie; a nkteré pravá

milost k svým bližním, a slitovánie v jich poteb, když

chtie co živým neb mrtvým kjich spasení obdrželi. Neb sám

spasitel praví: „Což koli budete prositi u mé jm, vte, že

vezmete." Protož ku: kterýmž koli tiemto úmyslem, aneb 30

když kolivk budete chlicli tlo božie pijímati, jelikož bu-

dete moci, svú myslí uprázdniec se od svtských prací, as

a k mcnovilým hodóm nkterým. Neb lépef mi se zdá, s

poctí penechati astého pijímánie tla božieho, než bez

náboženstvie pislúpiti nepoctivé a netbav. A v tom pilni 35

budíc, aby jiných nesúdili, ješlof asto, aneb jednu v rok

pijímají; nebf svatý Pavel praví: „Pokus sám sebe lovk,
jest-li svdomie isto, a jcst-li se mysl as a nco povzdvihla

k Bohu." Nesnadnof jest súdili jiné, zle-li, dobe- li inie,
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asto nub noasto pijímajíc. Neb rozliné jest lidské za-

slúženie, rozliná jich snažnosf, rozliná žádosf, jež mysl

trží, rozliní darové ducha svatého, a stavové také rozliní.

A jakož i v tlesném lékai-ství jednomu podlé jeho piro-

5 zenie a podlé toho asu a micsta, v nmž jest, asto slušie

lékai^stvie bráti, a druhému ne tak asto: takéž i svátost tla

božieho jednm jest dobré, a druhým zlé asto pijímati.

Neb ti, ješto mají s svtem viece initi, nemohu se tak asto

pipravili k tomu, by s pravú žádostí a v náboženství vlá-

10 slietn mohli k té svátosti pistúpili; a jakož sem ekl: lepej'

s poctí penechati, než nepoctiv pistúpiti. Tiem inem
praví svatý Ambrož: „V a pijaPs," tociš, když víš, žej'

tlo božie v té svátosti, a mílof jest, že nábožn jiní pi-i-

jímají ji : a nepijmeš tak, jakožf jest ustavena ta svátosf,

15 vida se nepípravna, pijaKs duchovn. A všakž obé lep-

šéf by bylo, kdyby mohlo býti: ano dobré jest, duší býti

u Boha, a dosti bych já ml na tom, aby má duše byla

s Bohem; nelhal bych o tle, a by zde shnilo: a všakž,

když to nióž býti, že i s tlein budem v nebesiech, velinif

20 jest lépe. Takéž, a my i nerozumieme tomu, však jest

lépe, i v svój život v té svátosti pijieti tlo božie, i v duši

svú vru a milostí. Darmof jest Kristus toho neustavil; a

také neponukl, aby viece, než v rok jednu, byla ta svátosf

pijímána, ka: „kolikrátž kolivk."

25 Tm pak, ješto jsú dalšé svta, jichž mysl tržie roz-

liné žádosti dobré duchovníc, v plápolivjší milosti, než

mohu mieti obecnie lidé, jdúc okolo s svtem, slušné jest

a užitené, aby svého milého spasitele asto zvali do svého

srdce. A však i z tch jsú nkteí, ješto vidúc takú svátosf,

ao a podlé pravdy vidúc se neduostojny, i nesmjí asto té

svátosti pijímati, neobmysléc také s pravdu dobroty božie;

a snad by nikdy nepijímali, by nebylo z ustavenie, aneb

vláštím jich obyejem v nkteré asy. A kakž koli inie

dobe, však ti lépe, ješto ufajíc do božie milosti, i pijímají

35 asto v náboženství Boha svého, jehož milují, a po nmž
túžie. Práv, jako Zacheus žádostn a s velikú radostí pijal

do svého domu spasitele, a z toho jej písmo chválí; a onen

pán Centurio ekl: „Nejsem hoden, aby vsel pod mú ste-

chu," a také jej chválí písmo: a všakž viece dobrého, roz-
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právie, žej' se stalo Zachcovi než Centuriovi. Neb Cen-

turiovi jen sluha uzdraven; ale Zacheovi ekl Kristus: žej'

se jeho domu toho dne stalo spasenie. A loj' dobe bylo

tiem vidti, že déve Icckaks sbožie dobývav, to na né in-

hed netbal; dal jeho chudým polovici, a kohoj' kde byl š

oklamal, tomu tyrkrát viece navrátil.

A tak móžem rozumli, žej' velme úžitecno tlo božie

pijímati : ale tm, ješto želejí svých hiechóv dopustilých,

a jsú toho úmysla, že ncchtie toho initi, ješloj' zevné zlé,

ješto vdie, žej' zápov božie; a steh se toho, ehož že- lo

lejí; a jakž mohúc, tak se snažie k náboženství, tak ped
pi-ijetím tla božieho, jako potom. A takej' k tomu jim dobro,

asto pijímati tu svat svátosf, že pro tu poesf, ješto k ní

mají, budu sebe pilnjšé ve všech svých skutciech. Neb to

bývá, když kto neasto pijímá tla božieho, že tk Ibav 15

nebude náboženstvie, aneb aby se hiechu a leckakýchs

vcí marných a lehkostí stiehl piln, jako by nebylo teba

vždy býti opatrnu. A protož tebaj" se vždy nutkali k lomu,

což by byla pomoc stieci se hiechu, a táhlo ny k milo-

vání Boha. Protož ku: komuž jest Hospodin pomohl, žej' íio

se odtrhl vcí svtských, dobroj' jemu, jakož ponúká svatý

Augustin, móž-li, na každi nedli pijímati tlo božie. A
kakž se koli žásá nkdy, rozumje se neduostojna : však

do božieho milosrdenstvie uaje, pistup. Nel» a zlého ne-

slušte nikdy uiniti, ufajíc v dobrotu boží, však máme po- ar,

ieti nkteré dobré, a i rozumieme, že sami sebi nemohli

bychom dokonali. A jakož ncnie lovk duoslojen asto

pijímali tlo božie, takéžf i jednu v rok duoslojen nenie.

Protož tiem viece slušie býti vdnu, že ny takým léka-

stvím ráil Hospodin darovali, abychom, ež vždy nedužíme, .10

hešiec, také mli vždy lékastvie. Anoj' Kristus sám ekl

:

že zdravému nenie teba lékastvie, ale nemocnému. Vo
ne takf pijímají dobí tu svat svátosf, jako by duoslojiii

byli: ale aby skrze syna božieho, jenž jest cesta, pravda a

život, s ním se spojiec milostí, došli do královstvie nebe- .i-.

ského, a byli spravedlni, a mli vný život. Také lovk
takový, ješto, jakož sem ekl, nemá mnoho inili s svtem,

nemá proto té svátosti nepijímati podlé svého obyeje, a
nemní, by ml tak veliké náboženstvie, jakož by chtl. A
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takéž i obecný lovi-k, jcšlo jen jednu v rok, a na sinilclné

posteli pijímá, u by nejml lak náboženslvio, jakož by rád,

nemá proU) b^'li bez lé sválosli; »]c pistup k ní, žeb-je toho,

žej" nclliiiv svého dobrého.

5 A práv lakéž bipe by byb), necsle bývati u mše,

než z ('asli-ho bývánie nebyli tbavu in.šc, a bez ná!)oženstvie

II nie byli; ale než by lovk pustil se dobrého obyeje,

bipej' bývati n mše, ktož nióž, zdiilif Buoh milosti pidá, vida

žádost dobru. O tchf nemliivi, ješlo pro svélskú jen chválu

i(t mievají mše, aby ekli: „Piinujemf; mámef své kaplany, ješ-

lof nás ekali mají!" Jislctf jest: lépef by bylo beze mše

býti, než tak býti. A všakž mše ne nechati slušie, ale úmysl

zlý promniti v dobrý.

Telie vc, již má do sebe mieli ten, ktož pijímá

«'> lélo božie, to jest: aby nebyl zprznn i jednu šeredností

v tle. A protož na clilrobu, déve, než by co jedl neb pil,

slušie pijímali tlo božie, aby tu pocesf tlesnu také ukázal

té svátosti. Byl-li by také poprznn té noci peludem t-
lesným, né a by i bez biecha ta poskvrna pišla náhodu,

!io já nerazí pistúpiti k té svátosti. Též, a by mosil s\ému

manželu povoliti skutku manželského, a by i žádného hiiecha

Y tom nejml, však za tmezidcielma hodin slušie se vzdr-

žeti od té svátosti. Též nemocná žena svým bhem, le by

ústavná byla nemoc; ktož by byl také nechulen pro neze-

'i5 spánie, neb pro silného pitie pemoženie snonieho. A však,

že se Buoh tlesné neliknuje neistoty, když jest mysl i-

stá : u potebu, pro nkakú toho pilnosf, móž zpovdník pro

tyto vci nkteré nklerdy dáli lovku tlo božie. Klelý

lovk, a by i nevinn byl klel, když jest mohl jej kleti

.10 jeho vyšší , nemá také pijímati té svátosti ; neb nezna-

menává jednoty, když jest vyiúen z svaté cierkvi. Pro-

lož, ktož jest shešil smrtelným hiechem, jest ped Bohem

klet, nemá pijímali té svátosti, donidž nenie rozhešen. Ale

proto móž býti u mše ; móž hledati na božie tlo : neb usta-

:j5 venie té svátosti zvlášt záleží u pijímání. A pakli by

z pokory nehledal diúho na božie tlo, dobe by uinil, ale

ekl : „Hospodine ! nejsem hoden, svú oí k tob povzdvih-

núti; smiluj se nade mnú a odpusf mi!" A pakli by z mi-

losti hledal, boží dobrotu znamenávaje, také bych nehyzdil

15
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toho; neb což z milosti poádné pocliázie, vše jest dobré.

Jlož nám, Hospodine! ra dopieti, vný ote skrze syna

tvého v milosti svatého ducha, abychom jí, této svátosti, duo-

stojni byli, a tu svátosf mli ku posilení v nesnadné césié,

a ku próvodu v neznámý kraj ! Amen. s

O manželstv.

Takéž kúc, kdyby to lze bylo naší kehkosti, ež by-

chom v hiech neupadali, byla by tvrtá svátosf manžel- lo

stvo. Ta svátosf a neoistije devních hiechóv, jichž sej' lo-
vék dopustil déve; ale jest lékastvie protiv nkterým, jichž

by se mohl kehký lovk dopustiti. Neb ktož koli krom
manželstva dopustí se tlesného skutku, smrtelnj' hešil

protiv božiemu pikázání. A také ta svátosf snímá tu ohyzdu, i5

že, ktož by jml dti krom manželstva s kterú ženinu, když

by ji pojal v manželstvo kesfansky, ty dti byly by zbaveny

té ohyzdy tú svátostí, a též by právo jmly, jako dli pra-

vého lože, jehož by sice nemohly jmicti.

Svátosf manželstva ustavil jest Buoh, když jest ekl : uo

„Rosfte a plote se;" a když jest byl na svatb Kristus, tiem

hoj' potvrdil. Znamenává pak manželstvo velikú svátosf, že

jakož ženich s nevstu snímáta se v jednu milosf a v jednu

vieru, tak žej' eeno u písm : „Budeta dva v jednom tle,

ani se u pravd móžta do života rozlúiti, by sob nebyla 25

dlužná držeti manželské viery:" takéž Kristus svój kostel

jako chof STÚ, to jest všicku obec kesfanského lidu, kteíž

bez smrtelného hiechu sejdu, pijme a pijedná k sob v

pravú milosf nevýmluvnú a v pravú vieru, že jeho nikdy

neodstúpí, a v takú esf, že jeho blskem stkvieti se budcm. 30

Práv podobn k tomu, jako železo, a jest rno samo, však

když ohnm bude rozejženo, též jsa, bude ne svú, ale

ohovi jmieli všichnu krásu: takéž my, a jsme nekrásni,

ale našeho choli vného blskem budem se Isknúli vky v-
kem, a jeho clí budeme clni, jako žena cfímuže svého bude ar.

esf jmieli.

A toho znamenic v duši ta svátosf, jako kest, neb

bimovánie, neb svcenie knžské, nezóstavuje ; protož móž

po smrti jt^dnnho manžela tu svátosf opt druhý znova pi-
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jicti : kakž kolivok neni ovšem plné znamenie oné vné
svaté svatby, když opt k jinému vstúpí v manželstvo. Neb

oné viery nikdy nebude promna; ale vdadúc se druhé, jest

promna. Trolož, klož se druhé svatbie, neb s tmi, ješto

5 sú nesstáli v jedné svatb, nemohu býti knžie. A však lé-

kaslvii! jest druhá svatba tlesné kehkosti.

Ta svátosf také nenie ovšem potebná k spasení; neb

bez nie móž každý spasen býti : a vtšieho bude duosto-

jenstvie, ktož pro královstvie nebeské pohrzie, ne manžel-

i» slvem, ale tú libostí tlesnu, jež jest u manželstvu peziena,

aby cistjie a snáze mohl slúžiti Bohu ve vdovské istot,

neb v panenské. Neb, jakož sem ekl, stav manželský jest

lékaslvie tlesné kehkosti, ktož se nechce sdrželi, aby ne,

kdež zámysle, smilnil, ale as po aby v manželstv povole

15 žádosti své, dále z cesty nevycházal. Ale že sem déve
psal o manželstvu, tuto o nm nic viece neku.

O knžském ádn.

30

Týmž inem rád knžský, aneb svcenie knžské, jest

svátosf pátá, jako manželstvo tvrtá; a proto sem ji po man-

želstvu položil, žeby mohl nkto, byv u manželstv, po-

tom býti knzem, kdyby byl jednu ml pannu u manžel-

25 stv: kakž koli, upustiec za rohy, nesnadnoj' lapati za ocas,

pro rozliné píhody. A tuj' svátosf Kristus ustavil tehdy,

když jest po zmrtvých vstání jako chukl na apoštoly, ka

:

„Pijmte ducha svatého : komuž odpustíte hiechy, budúf

jemu odpuštni." A ta svátosf vdavuje v duši znamenie, s nímž

30 vc ostane. A to znamenie jest ovšem duoslojné nad zna-

menie obecná, ješto ze kstu a z bimovánie dušiem picházie.

A protož i žádného svcenie, ješfo slušejí k ádu knžskému,

nelze jest zbýti i žádným hiechem; kakž kolivk p;'pež

neb biskup móž zadržeti moc nkomu, a zaniknuti mocí ko-

35 slelních khóv pro nkteré vci: ale, když by jim navrátiti

chtli tu moc, nebylo by se z nova svtili teba.

Té duostojné svátosti jen sám biskup podává. A žej'

takého duostojenstvie, všech otcóv svatých uslavenie ttg'

zpósobilo, aby knžie ku pocti svého duostojenstvie drželi

15*
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rislolii líila, i mniižolski' poskviny v lrlo<;n('m sknlco jsúc

prázdni. A když manžolské poskvrny ni hýli didok: rím

pak vioce ló soiedntí neistoty s žoninami, anob jinak, j«'sloj'

i židóm, i ohoonr vsoni najsprosliirjsítn liiJkíWn zapovrdiona

saniieni IJoliem ! O kaká ohavnost', jsir v hídn najvyšsiom. ;.

pak sfi poddati tomu smiistvn, jež jcsl najmenšicnui zapo-

vedieno ! I kak smie živ svélio Boha rnkania svýma psto-

vati, jenž jest z íisté panny narodiv se, .losea pslúna ri-

slého jmel, a šmakav se .šeredné se zhi kozí, jsa úd jejie?

Jisláf jest vc: ím klo výše stojí, nesslojí-h", lieže padne. 10

Aniž chci toho zamleti, ne ženám, ale také ženinám knž-
ským: žel' lak hicšie, jakof hy s oleem liíe.šily. Nehf jest

knz otec duchovní každého, kohož kstí, neh zpoviedá.

aneb jesl farái-em jeho. A takej' vinna svalokrádslvem

;

poovadž s jeptišku hi"cšili jest svniokrádstvo pro jich stavil lo

duoslojenstvie: co pak s knzem? noh diiostojnjší stav jesl

knžský.

A také, žej' lak duostojný stav knžský, ustavenoj*

jemu, aby zvlášt Boha chválil v urené hodiny, a modlil

se za lid olx^cný, a ob vzdával Bohu vzácnú, a uil lid au

boží voli, aby tak vždy s Bohem se obieral, vždy k nnui

svú mysl povzdvíhal, ta jeho písmo, ue lid jeho cestám

a jeho voli. Tiem se také knžie vždy ústavn obicrají i

obierati mají s Bohem, aby, jakož die žaltá, sedmkrát za

den vzdávali chválu Bohu u vláštic hodiny, sedmkrát za den 2r.

pjíce své hodiny. A ty sú jim tak ziiezeny, že, chtie-Ii

se práv rozmyslili, vždy jim bude krátká chvíle; nebude

jim teba hráti v kostky neb u vrchcaby pro kratochvil, ani

do krem jíti, ani lovíív túlati. Neb tak sú hodiny knzi

zpósobeny a ziiezeny : že o puol noci, aneb s puol noci .lo

ped svtem mají pli jitní; a po jili-ní opt mohu pospati.

A nábožnjší rádi se pak uie, túc písmo, co by kázati

mli ; neb se modle druzí zvlášt Bohu u pokoji. Pak v prvú

hodinu ve dne ople pjí urené hodiny; a druh mají opt
svobodnu, zpoviedati se, pipravili se ke mši svaté. A v Ietí .•»:<

opt mají hodinu pti; a pak ivrlú a pátú mají svobodnu

opt, klož chlie, aby složili mše, neb což kolivk inili po-

tebného, a ješto slušíc. Potom v šestú hodinu mají opt
pti-, a sodmú a nsmú mají. aby obdvali, po obd lecos
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užitciiélio poiiiiuvilí, atiel) pospulí. Pak v deválú iiudíím

opL'l iiiiiji pli, ii potom snad dv hudiiio do iiešporúv mají

k jitié poleb. A pak po iiešpoo mají veeeli, odpoti-

iiiili S|)(»lu, iiel) s kýmž jsú, pemlúvajíc vci iižileiié o Bohu,

ó o spasení, aneb což kolivék takového. A pak k skonání

dne mají pcti hodinu, jíž iekají kurnplela, a po té pak mají

spal jíli. Hlédaj, neniež-li to duoslojný slav, jenž má tak

celý den zvsti v boží chvde ? neb le by velmi pilná po-

Ireba piišla loho, lak by mohl knéz hodiny pli déve neb

in pošlé, než v jich hodiny ustavené. Pravic práva: „Hodina

bez hodiny nenie hodina." Uozmyslíc se každý lajk svlský.

nemá-lif takého dnostojného slávu ctíti? A chceš-li nebytí

súzen, máš pomáhati knzi, jakž móžeš, aby u pokoji mohli

polí'ebu tlesnu mieli, a nebylo jim teba, zlravy, i jiné po-

15 Ieby tlesné s prací nesnadn dobývati, aby mohli tak své

hodiny v svój as, plniec své duostojenslvie. zachovati. A
laké chci. toto éci : když jest vtší hiech žen smilniti

s knzem, než s jiným lovkem, žef jest ovšem laké vtší

hiech košíkáovi s knzem hráti, aneb opilci s knzem byli

•M v krm, než s jiným lovkem sprostným, aneb bíti se sním

neb sváiti. Prolož, ktož by mudr byl, donidž knz má se

poctiv podlé svého stavu, slušnéj' jemu pohodlé uinili:

ale jakž se uplete v to, ještoj' hanba jeho, ve jhru, v krmu,

v tanec: nic lepšieho, než af sám kvasí. O knzi já lak

'io nemám mluvili, bych ekl: ..Toto zle inie, nebo toto;-' kle-

rýž chce, móžt se rozmyslili, a nalezli u písm, coj" zlé neb

dobré. A všakž mohu éci olcóm a malerám, aby vdli,

kterým úmyslem mají své dli vésti k tomu ádu duostuj-

nému. Neb i'ád knžský vzdyf jest svat: bud najhorší knz.

ao však proto vždy svú moc má lúž, jako najlepší, v sváto-

stech kostelních, donidž nenie ssazen papežem, neb snad

biskupem, s úadu knžského. Protož jest-lif knz dobrý,

dobrf jest sob i jiným; jest-lif zlý, jehof úad jiným jest

dobr, ale jemu jest zel; jakož sem ekl: ktož výše slojí.

as padne-li, tieže padne. A tak jest kluzká csla na tomto

svt k upadení, že i len se asto poklúzne, ještoj' pilen,

aby nepadl: a kakž pak ten, ješlo neváží sob, sloj neb

lež, jelikož k Bohu, nedá zde ml dobré bydlo! Protož ktož

chlie dobrého piet: svým dietkám, ne zlým úmyslem žá-
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dajte toho, af by knžie byli. Zlýf jest to úmysl, ještof

nkteí svým dlem aneb pátelóm žádají duchovních úa-
dóv a moci knžské, ne proto, aby toho ádu práci nesli,

a z té práce odplaty akali v nebesiech: ale že snad mají

mnoho dtí, i nechce se jim ddiny roztrhnuti, a hanba je, s

když by jich dti nebyly slovutný; i žádají jim dédicstva

kostelnieho, ještoj' Kristus svú krví kupil. Neb ve jm jeho

krve prolitie nadán jest kostel : ne proto, aby oni tiem své

dlie vzbohatili, a v tom pokrytstv jich dtem byla píina
k hrdosti, k rozkoši a k smilstvu, když, jakož sem ekl, ne lo

pro ten úad, aby jej vedli práv, žádají jim duchovnieho

knžstva, ale aby v nm mli dobré bydlo, a kúc jim

:

„Hlédaj, synu! mnohot jest vás; budete pánkové malí.

Bud knzem, budeš bohat, budeš nám všem pomáhati; budeš

mieti dobré bydlo, p a jeda, což duše ráí; budeš choditi 15

v dobrém ruše, veliké cti dojdeš!" Tof jest pokrytslvo lico-

mrné. Ubozí lidé ! po em stojie ? ohlechvše, nechtie sly-

šeti, coj' mienil Kristus, když jest ekl: „Najprv hledajte

královstvie božieho, a toto vše bude vám pidáno." A opt
neslyšie , co zvuí kostelnie trúba, toj' svatý Pavel, ka : 20

„Ktož chtie bohatí býti, vpadnu ve mnohá pokušenie a

v osidla, ješto topie lid v zatracenie." Hlédaj, nenie-lif tak,

když kto jest knzem jen pro svlskú esf? nemá-lif Boha na

pamti, po tom jen i stane; a druhdy slep nemúde nebude

chtieti, by jemu iekali „knze," ale ,.pane knze!" a heší as

k svtu, a jako múdívjší jen „pane!" A nenie-liž vétšie

duoslojenstvie kniožecie než panské? Paklif jest jen pro

dobré bydlo, aneb aby byl boliat, lénf bude ku pravd úada

svého, aby dobrého neztratil bydla; a druhdy i takové vci,

ješto by mnohým k spasení byla, a snafl š jeho nkakú prací, 30

aneb v penzích se škodu, neád by vidl, aby vždy mohl

kochali se v sbožíku neb v dobrém bydle. A jmaje dobré

bydlo, rozkošn chovaje sebe, potiehnef jej žádost k smil-

stvu, a velmf jej brzo petiehne. Neb ktož snažn Boha

nemiluje, tžkoj' jemu proliv žádosti tlesné bojovati, a naj- 35

viec tak pieliš pasúce se a vždy jsúc prázdni, a jen po tom

stojiec, aby zde mli dobré bydlo, jakož sú jim jich pietelé

vložili v srdce, radiec jim, aby pro dobré bydlo byli knžie.

Ale by proto svým dtem radili býti knží, pro nž jest ten
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stav Buoh zp()Sobil: aby ili písmo, a znamenajíc vóli boží,

inili ji, a jiné lidi vcdúc s sebú, uiec je slovem i píkla-

dem, modlóc se za n, a nahražijíc jiných lidí nedostatky

postem, bdéním, jsúc božieho stáda pilni : tof by byl dobrý

5 úmysl a svatý. A kdyby to mladí asto slýchali od svých

otcóv a mater, že tiem úmyslem mají býti kncžie, snadf by

jim to i bylo na mysli
;

pakli by nelhali na Buoh, ale ne-

chtli by býti knéží. A velimf by byla menšie škoda, a by

mén bylo knží a bohobojných, nežli by jich mnoho bylo,

lit jt,'što by na Buoh málo tbali. Ale však, a by kto i zlým

úmyslem byl knzem, nemá sstáti v úmyslu zlém, ani proto

móž zbýti knžstva ; ale zlý úmysl promn v dobrý, a ke

všemu žádaje pomoci božie. A nebyl-li jest tuho tbav déve,

aby stál po uení: ješt se móž piuiti den ode dne, ktož

15 by pilen chtl toho býti. Ueníf to dobe vdie ; ale ob-

niešká-lif v uení, loto pravi. A budele-li snažni písma : ani

lovóv, ani krem, ani které takové marnosti budete tbáti, a

pevnjší útchu v nm naleznete, a esf netolik od Boha, ale

i od lidí budete jmieli. Neb když budete hledati najprvé krá-

20 lovslva božieho a spravedlnosti jeho, k tomu všechny tyto

vci zdejšie, což jich jest teba, budu vám pidány.

O pokání.

Divná vc jest pokánie, ež jemu neviem dáti kterého

miesta; neb ve as mi zdá se, žej' prvé pokánie než kest.

Neb pokánie jest zlého pykánie : kakž by pak kto kest pi-

jal, kdyby nepykal, žej' upadl v hiech pirozený, cht se

30 obmyli jeho ? A též i posilu bera a potvrzenie bimováním,

aneb tlem božím
,
pye lovk své nesily ; a tak i o sva-

tém oleji. A zdá mi se , ež jsú jako ku pokání nám usta-

veny Bohem všecky svátosti kostelnic , abychom
,
pokorn

jsúc posliišni , obdrželi oištnie všeho hiecha. Protož ne

35 jakof bych tu svátosf vážil lehce, kladuf ji na šestém miest;

neb když lovk ješt se po jiných svátostech nezdrží bez

hiecha, ješt se móž pokáním oistili. A tak pokánie jest

mezi svátostmi i prvnie, prostednic i najposlednie. Neb že

jsme vždy nestateni, vždy své nestatenosti pykati máme.
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Chtiec kicst prijleli, pyceiii xšeezenie , i žádáme býti oi-

štcMii. Svatý ol«'j pijímajíc najposledy, pyem téch závin,

jimž žádáme milosti. Ale proto o nm budu mluviti na šestém

niicst: neb kest jest jako vrata v kostel svatý a k jiným

svátuslcm, kakž koli bez pykánie dévnieho stavu v závine, s

neiiie; neb i žádný v nový slav nevstúpí, kdyby nepykal

u vitcbéin býlí. A kdyby kto stál po kstu, po bimování,

po pi-ijíinání duostojném tla božieho, aneb i u manželstvo

neb v ádu knžském bez všie viny, nebylo by jemu poká-

nie teba: a víiakž by ml pro ustavenie kostelnie ukázali »<»

se knzi, jako se zpovdí, a povdieti nevinu, chváléc Buoh.

A když my li nejsme, by nám nebylo pokánie teba, uduv-

mež o nm na šestém miesté.

I jest ptkánie mým úmyslem svátost' šestá: liem se na-

vracijem k Buliii a k první nevinnosti, aneb k té, jiež sme 15

byli svatým kstem došli , když hiechem upadnúc u vinu,

od Boha zajdem. .Jako, když kto plávaje na moi v korábi,

ac se kleni biií roztrhne koráb , však na dskách korábo-

vých ješt mohli vypluti nkteí ; a ztralí-li dsku jednu,

dojde-li druhé, jošl vyjde : takéž, ac kto vypadne búí lo- <in

boto svta hiechem kterým z neviny , a kolikrálž koli vy-

padne, dojde-li pokánie a do konce života lohuto nepustí

s jeho, vyplove, neulona, z tohoto moe zabylého, kakž

koli s strachem a s vlší pnící, nežli by byl nevypadal.

Neb by hyl náš otec Adam sslál v nevin, byl by s ne- t^

prací, ale v rozkoši pcpiúl lento život a pislal k vcnému
biehu ; ale žej' vypadl z neviny u vinu, roztrhl sej' koráb

;

již jen na dskách korábových piplovám k behu , ac se

jich nepustíme déve , než vstúpíme na beh. Tociš : když

jest ztratil náš otec první nevinnost*, již nám jest nelze, 30

podlé našeho pirozenie porušeného mluviec, jinudy k spa-

sení, jen pokáním; a takéž, když sami hešíme, svými

hi-iechy pijdem v zlý obyej , že polom nesnáze nám bude

brániti se lomu hiechu , a lo pro naši kehkosf , zej' náni

nesnadno zlého pemoci obyeje. Neb i ta kehkosf našo 35

jest nám ku pokání zóstavena , a my jí chcem piljieti ku

pokání ; a také i kest jest nám ku pokání. Neb ktož by

byl vinen hriechy vlastními svými, a by se ksfil : nekál-li

by se, tociš nepykal-b by jich , neml by jim odpušténie,
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Neb což by cluvk uiiiil zlého protiv Bohu , vc toho má

pykati; nikdy jemu to nemá byli libo, chce-li toho býti

vc prázden. Bude-li jemu kdy libo to, žej' shíesil, žej'

uinil zle: ac jest bylo jemu odpuštno lo uinnie, zle via

j doba , kdyj' pykal ! ta libosf bude mieli pokutu podobnii

k tomu, aneb snad vtší, nežli by bylo jemu neodpuštno

déve. A však opte pokánie m(')ž to shladiti, a bude pravé.

Ano, ktož pijde k smyslu, i toho, ještoj' Adam sluešil pro-

tiv Bohu , má jemu vc žel býti , kakž kolivk nenie sám

10 svú volí vinen.

A ješto bch ekl, že ta krehkosf naše, checm-li jí

pijieli ku pokání, jest nám pokánie; tak tomu rozumiem:

že tehdy jí pijdem ku pokání , když diemy sob na mysli ;

„Duostojni jsme toho od Boha , abychom tak s prací piišli

15 do nebes, brániec se své kehkosti, když jest náš otec tak

provinil všem svým dtem !^ Ale však i vtom móž nám býti

žel našie kehkosti, bojiece se, bychom nepadli. Móž nám také

žel býti, že se nám dlí bezbydlé toto pro žádosf bytie

s svým Bohem. A tak súd boží má nám býti lib , neb jest

20 spravedlný ; ale žel móž býti nám
,

jakož sem ekl , keh-
kosti našie a bezbydlé tohoto

,
pro báz padenie a pro žá-

dosf býti s Bohem. A to želenie nenie pokánie ; neb jím

nemstí nad sebú lovk toho zlého, jímž jest vinen. Ano
i lo želenie nepocházie z pokánie pravého, ješto kto želé,

a5 zej' uinil zle, ale jen pro tu pomstu
, Již trpí. Jako zlodj

želé, když ho chtie obsiti, žej' kradl: ale ulee-li, opt by

kradl; a tak viece želé , žej' popaden, než žej' kradl. Ale

by správn želel úinku zlého protiv Bohu , bylo by po-

kánie
;
jakož onen lotr na kíži želel, žej' zle inil, ale ne

JO toho, žej' trpl, ka: „Duostojn trpíme!'* a žádal milosti

od Boha.

Jsú také
,
ješto želejí, že sú zle inili, hešiec hiechy

nkterými, a kají se jich: ale ne všech želejí, jimiž jsú

vinni. Jako nkto želé a kaje se toho, žej' snad zabil n-
35 koho: ale žej' kradl neb lúpil, toho jemu nenie žel: Ješt

chce krásti. Aneb želé , žej^ kradl : ale žej' plodil smilstvo

krom manželstva, žej' svú hrdosf ukazoval mimo právo, aneb

což koli takového, toho neželé; neb nemyslí ostali toho.

A jakož ono prvé želenie nenie pokanné , ani pokánie ; la-



234 Knížky šesté.

kéž loto druhé, a jest pokanné, však ncnie pokánic pravé;

nezaslúží odpušténie , neb nenie plné. A svatý Augustin

praví : „Ktož se kaje, mosí želeti každého hiecha, jehož sej'

dopustil v duši neb v télu. Véd," praví, „žej' Buoh neprie-

tel každému, ktož jest v hieše smrtedlnéin: kak pak vezme 5

odpušténie hí'icchóm jiným , ostana ac v jednom v smrtel-

ném , nejmaje milosti božie ?'^ Nepodobnéf jest, by ten,

jonž jest netolik spravedlný, ale sama spravedlnost, od polú

odpustil, a od polú neodpustil svému nepieteli, donidž jest

nepietelem. A donidž klo netbá na Buoh, ncehce jeho lo

inili píikázánie, nechce ostati toho všeho, coj' Bóh zapo-

vdl : coj' jiného
,

jen nepietel boží ? nenie úd kostelní,

vypadl jest z jednoty kostelnic, a krom kostela nenie hie-

chóm odpušténie. Neb kostel jest ten koráb opravený,

v nmž móžem pieplúti toto moe. Protož ktož se chce is

práv káti toho , coj' se dopustil po omytí kstem svatým,

mosíf omyti svój hiiech slzami as poíi své mysli. Ale jakož

opt die svatý Augustin : „Dosti jest Ivrd, jehož mysli žele-

nie oi tlesn netnóžela ukázali ;" a vz to, iej Ivrd , ež

z té tvrdosti jest pi"ed Bohem vinen
,

jenž pláe škody to- 20

holo svta aneb smrti pi'ietele : a žalosti za hiiechy slzami

neukáže svými ! Nemáf se i jeden onilúvali , by nemohl

mieti slez
,

jenž pro svtskú žalost' móž plakali. A má se

vždy lovk stydli za svój hiech ped Bohem, vda, žej'

známo Bohu, coj' uinil, a kterým jest uinil úmyslem, a 2a

vždy želeti, donidž jest živ; neb jakž žalosf pestane, tak

jest pokánie pestalo. A dotud móž se lovk radovali od-

puštním hiechóv, neb nadieli milosti, donidž jest u pokání

a želé hiechu: jakž neželé, tak šrám se rozhnie té rány,

jež jest byla zaléena. A to bývá tiemto inem: že budu 30

želeti nkterého hiecha, budu se káli jeho; potom se pi-

hodí, bude mi libo, že sem byl to uinil, snad clilubikú n-
kterú íku s libostí: „Donidž bch mlad, také sem loto inil!"

A tak té rány šrám, jež mi jest byla zacelena, tociš odpu-

štna, když sem želel jie, rozhnie se opt, když mi se líbí. 35

Prolož Kristus znamenit iekal jest: „Jdi, a nero viece

hešiti!" tociš, nemj té vole, byf bylo teprv, by chtl též

uiniti.



o pokání. 235

Protož vždy má tomu býti žel hiechu, ktož jest u po-

kání; a má tiem býti vesel, ež želé; a že vždy neželé, má

želeti toho. Má také žalostiti netulik hiechu, ale síly své

polracenic. Neb a ufá, že bude jmieli odpušlnie hiechóm,

5 však má želeti, žej' nezaslúžil odplaty vláštie, obran se

hiechu vítzné v tom pokušení, rozpomínaje se, žej' krátký

cas dán jemu, v némž by vné odplaty zaslúžil, chutn bojije

protiv hiechu. A tak, ktož vždy želé svého shrešenie, ten

jest u pokání u prvé stran; neb pokánie pravé má své

10 strany tii; když ty jmá, tehdy jest celé: prvá jest skrúšenie,

druhá zpov a tetie dosti uinénie.

O skrúsení srdce.

15

Skrúšenie jest bolestné v srdci zarmúcenie, rozpomenúc

se na své hiechy s tiem úmyslem, že, by teprv bylo, ne-

chtl by jich YZ-ves svt uiniti, a že se chce jich zpovie-

dufi a vzieti rozhešenie od knze, a pokánie stranu tetí,

20 tociš dosti uinénie, a zvlášt za smrtelné hiechy. Ta strana

prvá pokánie, tociš skrúšenie, jest té moci : že když by sšel

lovk, maje plné skrúšenie, v náhle , i bez zpovdi, ežby

nejml komu aneb nemohl se zpoviedati, byla by jemu vše-

cka vina odpuštna i pokuta za vinu shlazena; a pakli by

25 nebylo plné, ale zbavilo by jej vného pekla, a podlé toho,

jakž by vtšie neb menšie bylo, mén neb viece ujalo by

té pokuty, ješto by mla duše trpti v istci.

Povinen jest také lovk iiihed k skrúsení, když se

koli upamatuje, žej' smrtedln shešil; nenie-li jemu žel

ao toho, tiem netbáním na Bóh opte, jakž mn se zdá, heší.

NetoHk také smrtelným, ale i vezdajším hiechóm potebie

jest skrúšenie; neb a ne vn, ale však tžce musí lovk
v istci trpti za všednie hiechy, kterýchž skrúšenie neoi-

sfí. Pravda jest, vtšiemu hiechu vtšieho jest skrúšenie

35 teba, a znamenitjšiemu znamenitjšieho : protož-li by vez-

dajšiemu hiechu nebylo skrúšenie teba? ehožf žel nenie,

jakožf sem i dréve ekl, tohof Buoh nikakéž neodpustí. A
protož za hiechy smrtelné zapomenulé aneb vezdajšie obec-

néhoj" skrúšenie teba, a za znamenité znamenitého. Ne-
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!iióž-li byli pliití s bulslí zarmiicenic mysli, ale as aby žel

bylo biechii, a že se chce jeho zpoviedali pudle uslavenie

kostelnielio, a polom se jeho slíieci.

O zpovdi. ^

Druhá slrana pokánic jest zpov. Tú jest každý dlu-

žen as a jednu v rok k velice noci a na sinrlelné posleli,

z uslavenie koslelnieho; a pakli kdy vzpomene, žej' shešil

hiechem smrtedlným, hodné jest, aby, jakž najpiv móž do- lo

jíti knze, jenž móž jeho rozhešili, inhed se jeho zpoviedal.

Neb když kolivk lovk vpadne v hiech smrtelný, jelikož

ped Bohem vpadl jest v klelvu, a jest vyobcován z jednoty

kesfanské obce, lak že, donidž jest v lom hiechu, anij'

úcaslcn toho dobrého, co-ž se dje mezi kesany, le mo- 15

diilvy jich, le odpuslkóv kterých, anij' jemu k spasení úži-

leno, což by sám inil dobrého, kakž koli k nemu by

jemu i bylo dobro. A kakž kolivk, když práv želé hie-

chu s ticm úmyslem, že se chce jeho zpoviedati a pokánie

pijieli, sejde-li v náhle, bude jemu vina odpuštna, tak že 'jo

nebude vn ztracen: však pokutu za vinu v istci musí

velim tžší trpti, nežli by se byl zpoviedal a pijal od knze

rozhešenie a kál se. A zdá mi se, že Buoh proto chce

od nás zpovdi, abychom seznali se ped lovkem pokorn

v své závine, žej' Adam jako hrdostí, omiúvaje se ped Bo- 'jo

hem, dále se vpletl v hiech, a takéž i Eva. Neb když jest

Buoh jemu porokoval, žej' pikázánie jeho peslúpil, tehdy

jest Adam jako pych ukázal, když sej' poal omlúvali, jako

na Boha klada vinu, ka : „Žena, ješto's mi dal, ta mi jest

dala ;" jako by ekl : „Tys tiem vinen, Bože ! žes mi dal .»•

ženu, a ona žej' mi podala." A takéž ona na hada vinu obrá-

tila. A však jim nepomohla omluva ta, ale s tú omluvu, ja-

kož sem ekl, dále se vpletli, a lak sú z ráje vyvrženi. I

chtl Buoh, abychom my, pak chceme-li do nebes, v po-

koe se zpoviedali a seznali v svých hiešiech ped knzem, 35

jenž tu sedí rozsuzije podlé milosti božím zpósobem; neb

což koli má lovk záviny, tú pokoru, že se zná bez omluvy

v svóm hieše, a poslušenstvím, že iní božie uslavenie,

stane se s ním veliká milosf, a zvlášt pro pokoru. Neb
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pravý pokorný ikmIico liýli vidioii prtkorným, aln mii so za

nnsIflleriKílio ; a prolož svn psolii a svi noslalonosf žaluje

na so, a zná so v ní, sám sobe vinu dávajf. A lak ta po-

kora ní-kdy sliid odcjmo, žo se bude clúvk neslydéli liein

5 sluli, jímž j(ísl, A lo j<;sl lidí dobrých úmysl, jimž jest míla

pravda, žcby nelhali, by všidini jich híiecliy vdli, kdyby

se Jen Jimi nepohoršili; jako svalá Miiií Magdalena pede

všemi nestydla se híiechov káli. Pakli komu co studu ostane

na zpovdi, ale lak, že pro slud nic lolio nezalají, celiož

Ml by se ml zpoviedali, len stud bude veliká strana dosti uci-

nnie, jakož svatý Augustin praví.

Také se slušie kaž»I(;mu zpoviedali, když chce pijímati

llo božie, a zvlášt, ktož pobdí v svdomí híiech smrtelný,

že sej' jeho kde dopustil. Neb jcsl, jakož sem déve rckl,

• í» liem upadl ped Bohem v klelvu, a v kletv nemá i žádný

tla božicho pi-ijímali, Jeliž bude jie rozhešen: jest-li v zevné,

zevn; pakli v lajné, ale lajn; léby byla dána nafi kletva

v spravedlivém odvolání k súdci vyššiemu.

A lak jest vidti, žej* lovk povinen se zpoviedali

20 každého shešenie smrtelného. Ale žej' na se lovk ne-

múdre laskav, nemní druhdy, by byl v smrtelném hiechu,

a jsa
;

prolož což pobdí do sebe. žej* zle uinil, a za se

najviec kto stydí, to vždy povz: nech ažf knz rozsudí to,

což ly neumieš rozsiidili, jest-li hiech smrtelný. A také

'J5 jest k tomu úžileno zpoviedali se i všedních hiechóv, kte-

réž by kto rád stavil do sebe, že, styd se za n, spieše se

jich bude sticci, a zda i vyjdu jemu z obyeje. Neb ktož

nebrání se všedním hiieclióm, brzo z nich móž v smrtelný

upadnuti. A laké, a ne vného pekla bude trpti lovk
•«'» za vezdajšie hiechy všcdnie, a však tžce musí se jich v

mukách onoho svta oistiti, kterýchž zde pravé a plné skrú-

šenie neoistí. Protož dobe podobné jest a potebné, zpo-

viedali se i vezdajších hiechóv; neb také, ješto skriišenie,

že snad nebylo plné, neshladí všic pokuty za hiech, a i ne

3í smrtelný, to s ním zpov a moc kostelních klíóv a stud len

ople jie umenší. A liem inem, ktož by na však den zpoviedal

se, ka : „Ticmlo jsem dnes vinen," povda, což se jemu

nelíbí do sebe, a ml takého zpovdníka, ješto by jemu

s liem nebylo tžko, a také s nímž by se bylo obierali bez
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ohyzdy, najviec paniem neb pannám : chválil bych to ; a pakli

nenie toho, ale jednu v tm dni aneb v msieci. A tak by

nejmel se dliize zpoviedali, vypravuje', ktferý h"iech z kte-

rého pocházie, aneb co by zlého z toho pojíti mohlo: le

by, pomne na to, že toto zlé bude z tohoto, uiním-li to, 5

a však to uinil; ale coE jest na mysli nebylo, iniec hiecb,

toho móž lovk nerozprávti na zpovdi. Byl-li by pak

zpovdník tak neprázdný aneb tesklivý, žeby nemohl aneb

nechtl tebe asto zpoviedali; aneb bylo pann neb paní s

píslovím se s ním asto obierati: ta dobrá vole, žeby ráda lo

se zpoviedala, bylaf by užitená ped Bohem. A to také,

žeby stiehla se zlého slova paní neb panna, a nedala do

sebe zlého domnnie, bylo by vážnjšé, než zpov bcz-

pémn nemúdrá. Ved takových vcí obecných a v takú

píhodu zvlášt móž se lovk ped Bohem na však den is

zpoviedati na své mysli, rozpomínaje se na své hiechy a

želeje jich
;
jakoj' psáno : „Rozpomenuf se všechna léta má

v hokosti mé duše." Ano kakž kolivk, když kto vzpomene,

žej' shešil smrteln, má inhed mieti skrúšenie a úmysl, aby

sezpoviedal: však nezpoviedá-li se inhed, neheší tiem smr- 20

tln; neb z kostelnieho pikázánie jen jednu v rok a na smr-

telné posteli dlužen jest každý se zpoviedati. A ktož se

as a jednu v rok nezpoviedá, tiem netbáním kostelnieho pi-

kázánie heší smrtelné.

Eomn se máš zpoviedati.

Ale aby také vdl, k komu se slušie zpoviedati, což

moha, to povede. I vieme to, žej' Kristus plnu moc diU 30

svatému Petru a námstkem jeho, svázati i rozvázati : svá-

zali ku pokání zdejšiemu, a rozvázati od vných muk. A
pakli by klo, ne z potupy kostelnie, ale nkakú phhodú jinú

nesplnil pokánic, k nmuž by byl pivázán kostelním klíem,

jenž jest dán svatému Petru: proto by byl zbaven pekla 35

tiem rozvázáním; ale k mukám v istci byl by pivázán. A
kakž kolivk ekl jest syn boží ke všem aposlolóm : „Pi-

jmte ducha svatého: komuž hiechy odpustíte, toniuf budu

odpuští-ni ," všnkž jcsl jen samému svatému Pclru ekl

:
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„Tob dám klíe knílovslvie nebeského." Protož kakž koli-

vék knžský úíad mií moc hiechy odpustili, však papež sám

zvláštr', jenž drží niiesto svatého Petra, má moc svázati a

rozvázati : tociš, komuž chce, móž zadržeti tu moc, aby ne-

5 mohl hriechóv odpustiti, a komuž chce, móž ji dáti. A tak

sám najprv má moc nad každým lovkem, že každého móž

rozhešili všech hiiechóv, kterýchž kto želé. A pak dal jest-

biskupóm každému v biskupství jeho tu moc, jakož mají; a

nékteré hiiechy ostavil jest sob, aby jich biskupi nerozhe-

10 šovali. A biskupi dali svým faráóm, a také sobe nkteré

zóstavivše, jichž obecné nemohu farái rozhešiti; a ti sú

poruili, aby vlaští jich zpovdníci tch rozhešovali, jakož

na Praze vídáte. A farái pak mohu svým tiedníkóm, aneb

jiným knzi, také dáti moc nad svú osadu, aneb svému osad-

íš niemu, aby sob obral zpovdníka podobného.

Pak mnozí bralie zákonní také pravie, by mli moc
rozhešovali. Já jim toho neodjímám: ktož mají, mjte! ale

to vd, že sú mli dréve od mnohých papežóv, jako od

Benedikta jedenáctého, neb od jiných: to sú potom jiní pa-

20 peži zboili, jako i mnohé vci jiné, ješto oni i ješt pravie,

by jmli z práva, ještoj' protiv jich zákonu. Ale mají jmé-

nem obrati starších nkolik z kláštera, a okázati je biskupu,

a prositi od biskupa, aby jim dal moc zpoviedati a rozhe-

šovali v svém biskupství ; a když jim dá, tehdy mají; pakli

25 kterého zavrže, žej' snad mlad, aneb pro jiné nco, ale mie-

sto toho jiného mají ukázati. A pakli by beze všie viny jich

jen tak hrdostí aneb nepiezní biskup nechtl jim té moci

dáti, tehdy ji mají jménem a dáním papežovým, když sú

uinili poslušenstvie : ale však ne vtší proto, než jiní knžie

30 obecní.

A to také vd, žej' pikázáno každému, as a jednu v rok

ukázati se se zpovdí svému knzi vlastniemu; a protož do-

broj' se držeti bezpeného. Nechce-li se kto pro nkterú

vc svému farái zpoviedati, aneb komuž jest on poniil:

35 ale s jeho odpuštním ober sob zpovdníka múdrého, a onf

má z práva odpustiti; paklif by on neodpustil, ale vezmi od

jeho vyššieho odpuštnie, aneb se zpoviedaj vyššiemu jeho.

Pravie také mnozí, že móž se i neknzi v potebu, když

nemá knze, zjioviednii: Dobe jest podobné, že jest k n-
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r.íiinu dobrá la pokora: ale mne se nezdá, by molil neknez

rozhešili biiecba snirlebióbo, lak cžby polom, z loho ne-

bezpiicenslvie vyjdúc, nebylo lí(;ba pliji eli od knze rozhíe-

šenie; jakož jest okislu: koliož le baba kislí, neli*eba jesl

jeníu byli driilié kislenii. A lak mužem znamenali, že tomu, s

jenž má moc rozlií'csili, poadem koslelinni máme se zpoviedali.

v

eho se má lovk zpoviedatí.

10

Znamenajmež pak, eho se máme zpoviedali. A že sem

déve ekl, že jsme dlužní dáli se rozhešili, zpoviedajíc se

liiecha smrlclného; a žej" také potebné, i všedních hie-

chóv se zpoviedali: rád bych o hiešiech tulo pomluvil, ké

jesl smrtelný a ké všední. Ale ím hliibe patím , liem mi 15

se velší zdají i menší hiííši, a viece jich, ež se nenadji,

bych kdy uml a mohl o nich lak dobe, jakož bych rád,

povdieli; ale zdá mi se dosti, když, což mohu, uiním. A
jist ne darmo praví žaltá: „I klo rozumie hiechóm?" Pro-

lož, bude-lif se komu kde v mých knihách ve všech, nelolik 'jso

lulo, zdáii, bych já hiechy lehko vážil, rozumj : žef proliv

smrtelným váži je lehko; neb buž najvlšie muka, když

nenie vná, lebka jesl proliv najmenší vné; ale žej* každý

hiecli tžek, to sem také liem ukázal, že i z ne smrtelných

aslo sem tresklal, jako z nkterých svtských obyejóv. 2r.

Velmf jesl nesnadné, když zevn nenie proliv božiemu pi-

kázání, rozsiulili, kloj' v smrtelném hiechu. Ale ktož v ece
brodí, spieše utone, než na zemi; a s behu spieše upadne

u vodu, než za hony jsa od nic: protož velme písmo hyzdí

hiechy i všednie, aby z jich obyeje lidé v smrtelné ne- 30

upadali; a také aby tžce za n netrpli, ale zde, bránice

se jim, odplaty veliké zaslúžili. A všakž, a jest i nesnadné

mluviti o hiešiech, nczamlím, jelikž mi se zdá hodné, po-

vdieli o nich.

I jesl loto jisté, žej' to hiech smrtelný, což se koli- ar,

vk božiemu dcsaleru pikázání protiví; jakž kto uiní co

loho z úinysla, ješloj' Bóh zapovdl, aneb loho neuiní,

ješloj' pikázal, když len as pí'ijde, ješloj' uinili, smrlelnj'

ghešil. Neb což se milosti pravé k IJohu protiví podlé svého
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pirozenie, aneb družci, loj' hiech smrtelný. Jakož svatý Jan

praví: „Ktož nebydlí v milosti, bydlí v smrti." A protož, ktož

z úmysla pestúpí božie kázánie, ukázal jest, žej' v nm po-

hasla božie milosf ; a tehdy milost pohasne k bližniemu, když

5 nenávidí jeho, a uiní jemu nco, ještoj' Bóh zapovdl i-
niti družci.

Prvé pikázánie božie jest, jej samého mieti za Bóh.

Ale že sem dréve psal o nich, nebudu tuto druhé toho psáti;

chce-li kto, tam, ješto sem eledi uinil pomluvu, móž o

10 nich ísti. Než o tetiem pikázání, ještoj' kázal Buoh svtiti

nedli, to ku k dévniemu : žej' kostel i jiné svátky svtiti

ustavil ; a kdybychom nedrželi kostelnieho pikázánie, hiech

bychom smrtelný z netbánie na kostelní zápovd mli. I jest

Pražského kostela zápovd pi svátciech takáto, a tak ve

15 všech echách mají knžie svátky zapoviedati, a ktož by

jich neposlúchal, má se toho zpoviedati : Najprvé, hody na-

šeho Jesu Krista, jeho narozenie, obezánie, kstnie a vzkie-

šenie, s tma dvma dnoma, tociš s pondlím a s úterým;

a ten pátek po provede také jest již kázáno svtiti toho

20 kopie a té koruny esf, jímž jest Hospodin za ny trpl; a

vstúpenie jeho; a den svatého ducha, opte s tma dvma
dnoma po nedli ; a den tla božieho ; a hody svatého kíže

nalezenie a povýšenic; a každú nedli z rok do roka. A
tver hod svaté královny: úvod, toj' na hromnice, zvsto-

'J5 vánie, narozenie jejie, a do nebes vzetie. A den svatých

andlóv, ješto iekánie svatého Michala. A den narozenie

svatého Jana Kstitele; a každý den apoštolský v rok jednu;

a pakli dvú bude spolu, proto jen ten den jeden. A z mu-
enníkóv : svatého Štpána, svatého Víta, svatého Vavince,

30 svatého Václava, svatých pt bratrv; o svatém Zigmundu

nevd ješt za celo, než slušie poslúchati faráe. A z zpo-

vdníkóv: svatého Mariina, svatého Mikulavše, svatého Pro-

kopa. A pak svaté Maí Magdaleny, svaté Ludmily, svaté

Kateiny, svaté Margarety, a den všech svatých. A každý

35 fará má své osad kázati svtiti toho svatého den ve jm,
kteréhož jest založen jeho kostel, a den posvcenie. A pak

svatého Marka a svatého Luky, svatého ehoe, svatého

Ambrože, Jeronýma a Augustina do mši pikázáno jest svtiti.

Pakli pro kterú vc potebnú píhodný káže fará svtiti

16
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jménem biskupovým, jako bývá, když prosící jezdie s listy

biskupovými, také slušie svtili a jíti k kostelu.

Jest pak sedm úhlavních híiechóv, a nkteí jim ie-

kají smrtelní ; ale donidž se v své plnosti nerozmohú v mysli

až do povolenie s rozumem, ne vždy jsú smrtelní. Jako ne 5

každá pýcha jest smrtelná, anob smilstvo; neb s ženu svú

v manželstvu nenie smilstvo vždy smrtelné; aneb prvé po-

hnutie mysli bez povolenie úmyslem, pýcha, hnv, závist

nenie smrtelné; a tak i o jiném. Ale proto slovu úhlavní,

že všichni híieši od nich pocházejí, tak smrtelní jako i všední; lo

a kterýž se koli hiech stane, vzdyj' pro nkterú vc z tchto

sedmi, a pocházie z jedné as poi, nenie-li z viece. Neb

což kto zlého uiní, toj' aneb pychem a hrdostí uinil pro-

tiv Bohu neb svému družci, aneb závistí, aneb hnvem, aneb

tesklivú leností, aneb lakomstvem, aneb lakotu, aneb smil- i5

stvem. Aniž jest která vc hiech, nepocházie-li z nkteré

vci z tchto. Pýcha jest, ktož sám své povýšenie miluje

nepoádn. A tverem inem móž býti lovk pyšen pro-

tiv Bohu a protiv bližním svým : Jedniem , když kto , že

nco dobrého, ješto jmá, le jest tlesné, le duchovnie, 20

má za to, by to sám od sebe jml. Druhým, že a za to

jmá, že má od Boha; ale zdá se jemu, by toho zaslúžil,

ale by ne darem božím to jml. Tetím, když to, ješto

jmá, jest menšie vc, než to, ješto jiný jmá, a však to své

váží nad ono cizie. tvrtým, když by téhož daru jinému i25

nepál, cht nade tiem býti. Z pýchy pak zvlášt po-

cházie neposlušenstvie, chlúba, lícomrslvo, svarové, zasta-

ráme ve zlém, a leckakých dvorností nových vymýšlenie,

tak v krojích rúcha, jako v tancích skokdv nových, a což

kolivk takového. Závisf taj' inhed ku pýše hotova; neb 30

nechce pýcha ráda vidti sob rovného, a vyššieho sebe

ovšem. A z té pocházie nenávisf, vrlránie, utrhánie cti

druhému, bližnieho zlému poradovánic, a žalosf, když se jemu

vede dobe. Po závisti brzo hnv pijde; a z hnvu po-

cházie hannie, lánie, skckánie, i mnoho a rozliných indv, 35

jimiž jeden druhému iní kivdu na cti, na sboží, aneb po-

koj jeho ruše. Po hnvu pijde teskná a smutná túžebnosf,

a také jí móž býti hiech smrtelný; a licm inem pocházie

z hnvu, že ztratie lovk útchu a sladkosf mysli pokojné
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hnvivým rozbrojením, nic jen smutek a tesknosf jemu ostane,

a se skoro v Bože opt neuklidí. Z toho smutka pocházie

rozmaelá lenost k boží služb, a nelbavé úi'adu svého ob-

nieškánie, a druhdy zuanie, a nkdy srarti vzžádá lovk
5 pro práci. Tof vše z té lúžebnosti pocházie; tomuf sme

obykli ékati obecn „lenosf," a svaly Pavel ieká „smutek

tohoto svta, ješto snirf iní.'' Z té lúžebnosti i život sob
nkteí odjímají ; a druzí v sboží tohoto svta odlušie sob,

nechliec Bohem vnit hledati utšenie, i zajdu v lakomstvo,

10 mniec, by tady zbyli všie tesknosti, když dobudu mnoho

sbožie; a z lakomstva pocházie rozliný nepokoj mysli, a také

lesf, prorada, krádež, lúpež, zatvrzenie protiv milosrdenství.

A tmi pti hiechy viecc bývá mysl vinna než tlo; ale

lakota, ještoj' v jedení a v pití pro rozkoš, a smilstvo, ta dva

15 hiechy vzbúzie zvlášt tlo. A z tú obú pocházie slepota

mysli, milovánie tohoto svta, a zapomenulie onoho ; a ne-

lolik zapomenulie, ale vzhrozenie, že nkto rád by zde vždy

byl, aby jedl a pil, a strach má za to, aby té rozkoši ne-

ztratil zde, ješloj' v jedení a v pili, aneb v smilstv: i do

'io královstvie nebeského neád by od nie. A kakž kolivk žá-

dosf plná kteréhož koli hiecha smrtelného jest hiech smr-

telný, a jeho i skutkem nedojde : však zvlášt žádosf smil-

stva a lakomstvie zapovdiena jest v desateré božiem pi-

kázání. Neb v lakomé a smilné žádosti obecn lidé viece

25 se kochají než v jiné: a jen pro lakové kochánie, když jest

s úmyslem, jest hiech smrtelný, a slušie se jeho zpoviedali.

Také chci povdieti tuto, co die svatý Augustin o hie-

šiech smrtelných a všedních, ké jest který, a zdá mi se, žej"

v dekrete; i die : „Hie.ši smrtelní jsú: svatokrádstvo, vražda,

30 cizoložstvo, smilstvo skutkem ne u manželslv, kivé sv-
decstvo, lúpež, krádež, pýcha, závisf, lakomstvo a hnv,

když jej kto drží dlúhý as, a opilstvo, jest-li astým oby-

ejem : ktož kolivk z tchto vcí dá které panovati nad

sebú, bude trpti muky ohn vného." A protof jsú i jiní

35 hieši také smrtelní, nežf jest tuto menoval svatý Augustin

;

protož tof slušie najlép znamenati, cof sem o nich najpné

ekl. Pak o všedních hiešiech praví takto svatý Augustin:

„Kakž kolivk jsú všem známi, však potebie jest z nich

nkteré nienovati : kolikrátž kto jie neb pie viece, než mu
16*
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jest teba, vz, žef to pnslušie k tm menším hiechóm

;

kolikrálž kto mluví vlecc neb mlí, než slušie ; kolikrátž se

oškrekne na chudého, když co prosí, bezpémn; kolikrátž,

jsa zdráv, když se jiní poslie, chce jiesti, aneb spaní se pod-

dada, i nepojde do kostela v as ; kolikrátž krom žádosti 5

tlesné s svií ženu bude mieti skutek; kolikrálž vzn ne-

navštieví, aneb nemocného
;

pakli obmešká, že nesmluví tch,

ješto se o prie ; a když ukrutnjie, než slušie, žen, dtem,

neb jiné eledi, neb komuž kolí polaje, aneb viece, než slušie,

o nich lahodí; aneb když nkomu vtšiemu sebe pochlebí; in

a když sob drahé krm pipraví, a chudí budu lani, aneb

kvasy iní ; a když v kostele, aneb i krom kostela, daremn
ei ploští, z nichž v súdný den máme vydati poet ; když

z klamu, aneb v kakéms netbání pisaháme, jehož potom ne-

móžeme naplniti, a tak bude kivá pi*ísaha; a když z kakés 15

lehkosti poklínáme." A potom dio: y,Nenie tak malý hiech,

by nebyl smrtelný, jcst-li lib." Tomu jest tak rozumti : že

jakož každý hiech jest z libosti aneb ze zlé vole, a ktož

zlé voli dá se tak v sob rozmoci, ež nebude tbáti pro ni na

Bóh ; ež mu z úmysla libjie bude, pomstiti se, aneb zlé nie 20

vidti, nežli by Boha tiem nerozhnvával ; aneb ež tak lib

bude jemu hiech, a i malý, že pro tu libosf netbá na Buoh.

A tiem inem pti itedlnostmi, ješto obecn iekáme

jim pt smyslev, móž lovk hešiti smrteln: jako zrakem

kochaje se pieliš v nkaké kráse ; aneb sluchem v hlasiech ; 2a

aneb vonním v nkaké vci vonné; aneb tú chutí, ješto

má v ústech, v jedení neb v pití rozkošném; aneb dotením

v nkaké mkkosti a u vlažnosti, a najviec, dotýkajíc se

tla svého neb cizieho, šmakajíc neb potepujíc s žádostí

smilnú. A tak tmi pti iny obecn hi-ešíme, a mohla by 30

také libosf v nich býti, ežby lovk na Buoh netbal pro

ni : tak by byl smrtelný hiech leckterá vc z tch pti.

Jest také hiechóv devt, ti slovu cizí, tociš že jimi

bude lovk vinen tiem, ješto jiní heší. Tmi móž lovk
shešiti i všedním i smrtelným hiechcm, jakž kdy ten heší, 35

ješto jej iní; a také, jakž kto jest, jehož ten hiech cizí

dotýká. .leden jest, poraditi zlého. Když poradím, mój jest

hiech, a i nedokoná onen skutkem toho ; ale když onen

skutkem uiní to, což sem radil, jeho hiechem budu vinen.
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Druhý jest, když povolím zlého, A tetí, když káži zle ui-
nili. Ctvilý, když pochválím zlého liinka. Pátý, když má
útoišt ke mn len, ktož zle iní, že bráni jeho. Šestý,

když užívám toho, což kto zle uiní. Sedmý, když netreskci

5 eí, lociš toho, kohož bych ml s právem. Osmý, když ne-

bráním skutkem tak, jakož bych z práva ml. Devátý, když

nepronesu zlého lomu, komuž bych ml povdieti.

Protiv sedmeie svátosti tiem inem móž býti hiech :

když bych nctbal na ni, hrdal jí, ne tak ji pijímal, jakož

10 jest ustaveno, aneb pro jiné, než pro nž jest ustavena; a

pakli by té svátosti kto podal emu jinému, než slušie, ja-

kož arujíc kstie, to by ovšem petžký byl hiech.

Kak také protiv šesti skutkem milosrdným jest hiech

smrtelný, to znamenaj, ktož chce, tu, ješto sem psal o al-

lá mužn.
A tak dosti bud ode mne tuto povdieno o hiešiech.

Domyslný má na tom dosti ; neb z toho móž se sám domy-

sliti, eho se má zpoviedati ; a také i jinde ta nalezne, anof

se zlé vždy hyzdí. Protož což zlého do sebe kto pozná,

20 toho želej, že sej' dopustil, a jelikž umie a móž, zpoviedaj

se, jakožf sem ekl déve, a vétšieho hiiecha želeje viece.

Kterak se má lovk zpoviedati.

aa Pokládají pak misti šestnácte vcí, ješto slušejí k

zpovdi

:

Prvá jest, aby jiného lovk v zpov neumšoval, ale

jen to pravil, ímž se hiech obtžije, A tak má lovk zc-

viti zpovdníku, kteréhoj' stavu; neb jeden hiech, týž jsa,

30 jednomu stavu vtší jest, než druhému. A má povdieti, pro

jest to uinil, ehož se zpoviedá, tociš pro hrdosf-li, ili

pro závisf, i pro hnv, i pro lenosf, i-li pro lakomstvo,

i pro lakotu, i-li pro smilstvo ; neb cožf se uiní pro ty

vci, vždy jest hiech vtší neb menší, jakž záleží úmysl.

j5 Má také povdieti, kudyj' to pišlo, žej' to uinil, kehkosf-li

jej jest pemohla, i-lij' nevdl, by to zlé bylo, i-li tak,

že se chtlo zle uiniti; neb to bývá, že nkterdy lovk
prvé uiní hiech, nežli jej pokušenie rozejže k nmu. A
také,.má-li to v obyeji, slušie povdieti, i-lij' náhodu ui-
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nil to. Má také povédieíi nklerú vc, kterým inem uinil

jest, po(ilé-li pi'irozcnéhu bhu, i-li jinak. A to zvlášt

dotýká áróv a lékóv a smilstva ; neb ímž nepodobnejie

klo k bhu pirozenému uiní, tiem hiech vtší. A také

slušie povdieti, s kým jest sliešil, aneb ped kým; neb 5

s jedniem vtší hiech móž býti, než s druhým ; aneb ped
nkterými, než ped druhými. Ne ve jm povdieti slušie,

s kým, aby neohyzdil onoho, ale dosti na tom, že stav onoho

povie; a jelikž najdál móž, má nepenosili na druhého i

na zpovdi, le by zvlášlie poteba toho byla; takf práva 10

vele. A paklij' nelze bez pronosu onoho své viny povdieti,

ale uprositi odpuštnie, a zpoviedati se tomu, ješto nezná

onoho. Aneb nenie-li taká vc, ješto by zvlášt tak velme

obtžovala, žehy pro ni byl hiech smrtelný, jakož svatý To-

máš z Akvin praví, tehdy nepraviti s kým, bylo-li by jej 15

liem pronésti. Ale však, kdyby povdl dobrému, aby za
Boha prosil, aneb zdali by ho navedl : to by zle nebylo. A
také móž nkterá vc býti, ješto na jednom miest móž býti

vtší hiech, než na druhém; aneb v nkterý as vtší, než

v druhý
;
protož také slušie povdieti, kde neb kdy jest ui- 20

nil to, ehož se zpoviedá : tociš na posvátném-li miest, a

v svatý-li as, v domu-li pána svého, i kde jinde. Má

také povdieti, protiv komu jest to, ještoj' uinil; neb ím
jest kto vtší milostí a vru dlužen komu, tiem vtší hiech,

kivdu jemu uiniti. A tak o prvém, že povda, coj' uinil, as

nemá v to umšovati jiného, než ím se ten hiech obtžije;

a chce-li se o tázati, toj' jiné než zpov.
Druhé má býti zpov pokorná, aby se lovk znal,

žej' neslatený, a nevážil sebe draho.

Tetic má zpov býti unyslem upiiemým, no pro které 30

licomrstvo, ale jen proto, aby Buoh odpustil; né aby knz
odpustil boží mocí ty hiechy.

tvrté má býti pravá, bez \šie kivdy; nemá tu i jedné

kivdy pro i žádnu vc povdieti, vda ; ani éci, by vdl,
jehož nevie; ani se lepším in, ani horším, než se jemu 35

zdá, by byl.

Páté, ale to nenie z dluhu, by ciš bylo pikázáno, má
zpov býti astá. Potebné jest, chcc-li se kto zpoviedati

v pln, aby se zpoviedal asto, a má-Ii komu podobn.
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^eslé má hole povdieli, aby mohl urozumli zpovd-
ník : nemá zaplésti ei lak, až by nebylo rozumli, co praví.

Sedmé má byli s rozšafnoslí zpov, ne ovšem ne-

múdc bez poleby mluvili bidce ; a laké hiech majíc

o za hiech, a což nenie hiech, toho nejmieli za hiech; a

vetší za vlší mieti, a menší za menší. Ale že rozlin je-

den hiech jest druhého vlší, slušíc to znamenali, aby

vdl lovk, kak váže který. Neb když jest úmyslem proliv

duostojnjšiemu kivda, jest hiech vtší ; a tak protiv Bohu
10 vtší jest, než protiv lovku; a proliv otci neb pánu vtší,

než protiv jinému. Když jest také protiv té vci, jehož by

druhý neradjí ztratil, vtší hiech jest, než protiv menší

;

a tak vražda vlší jest, než kradba, aneb než smilstvo. ím
který hiech jest také viece protiv bhu pirozenému, tiem

15 jest vtší. ím jest také vlšie kivda, tociš koho jsem po-

vinen viece vystiehati zlého, pipravím-li jej, neb ho do-

pustím zlého, viece sem shešil. A také, když povolím sob,

že již chci uinili hiech který, a to pak i mine kudy,

shešil sem, a móž býti smrtelný hiech i bez skutku; a

20 pakli dokonám, bude vtší ; a mám-li to v obyeji, tehdyj'

najvlšie zlé. Vtší jest také hiech, shešiti pro kehkost',

než nemniec, by z toho byl hiech : ale z úmysla shešiti.

mohiic pemoci hehkosf, a vdúc, žej' hiech, i shešiti,

vtší jest hiech, než kehkostí. A podlé toho s rozšafnoslí

25 má lovk, zpoviedaje se, vlšie hiechy vážiti viece, a také

jich želeli viece.

Osmé má býti zpov z dobré vole, ne bezdná.
Deváté má s studem býti, ne jako se chlubiec zlým.

Desáté má býti celá; nemá i žádný zatajili neho
30 z úmysla, ani dliti zpovdi, by tociš jednomu zpovdníku

jedno chtl povdieli, a druhému druhé.

Jedenádsté má býti tajná; neb knz nemá toho pro-

nesli pro i žádnu vc, což se kto zpoviedá ; a ten také, ktož

se zpoviedá, nemá tiem smiecha váleli, což jeho zpovdník,

35 snad žej' sprostný, s ním mluví. Le by zlosyn byl zpovd-

ník, mohl bych vystieci jiného, povda, co velí na zpovdi.

Dvanádsté má býti s skrúšením, želejíc zlého úinka.

Tetienádsté má býti ne odvlaná zpov den ode dne
;

ale jakž se kto upamatuje, žej' shešil smrteln, lak by se
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ml zpoviedati, když jen dojde toho knze, ješto jej móž

rozhešiti. A však, jakož sem di-éve ekl, neuini-Ii toho,

tiem znova neheší smrteln, když se myslí zpoviedati k ve-

lice noci, podlé ustavenie svaté cierkvi as a najnetbalejším

spasenie svého. 5

tvrtanádsté má býti silná , aby sebe nedal pemoci

zlému studu. Pakli zatají kto pro stud z úmysla co toho,

ješto by se ml zpoviedati, okáže to Buoh den siidný pede

všemi lidmi i andly. A vcd netuš sob tiem, ka: „Kdys

to bude, že bude súdný den?" Hlédaj, dnešní den nikdy 10

nebyl, a však pišel; protož nikakéž pro stud na zpovdi

nic nezamlij, ale za se najviec stydíš, to vždy povz.

Byf bylo dobré, nestydl by se; a lepšíf jest ta hanbika

ped jedniem knzem, než hanba vná.
Patanádsté, že má na se žalovati, ale ne na jiného ; 15

ani se omlúvati nemúde, jakoj' se omlúval Adam, dávaje

žen vinu.

Šestanádsté, že má poslušen býti ten, ktož se zpoviedá,

svého zpovdníka, pokánie od nho prijma za hiechy; le

by ovšem nebylo hodné pro velme pilnú vc, tehdy by pi- uo

jieti nejml, aneb s múdejším o to pomluviti.

O dosti ninní.

Tetie strana pokánie jest dosti uinnie za hiech; a 25

ovšem jest pilná k onma dvma. Neb ktož by želel, žej' dlu-

žen, a by se viece i nedlužil, nebyl by proto prázden dluhu,

donidž by ho nezaplatil : takéž, kto neuiní dosti za hiech

pokáním, nebude proto prázden jeho, kakž koli viece viny na

se nehromáždí. Ale toj' jistá vc, že dosti uiniti za hiech ;io

smrtelný nikdy by lovk hoden nebyl, by své moci pokánie

naše v smrti syna božieho nebylo vzalo, jakoj' toho doteno

déve, o viee mluviec. Ale když jest dána moc pokání

v svaté cierkvi, najprv veliká strana, jakož svatý Augustin

praví, dosti uinnie jest pokorná zpovd v studu za hiechy. 35

Neb ktož želé, žej' zle inil, s studem pozná zlost svú na

se; knz pak mocí klíóv kostelních pokutu vnu promní
v pokutu, ješto nenie vná. Ale že jsú lidé kehci, a ne-

Ibavi dobrého svého, menšie dávají pokánie knžie, než slu-
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šie, na li;ii uiiiysl, a se zde kto nedokaje, aby as a v istci

se dokál; nel» klož by, pokánie pijma, rozpáil se a nelhal

jeho, tieže by shešil. A takej' to Hospodin zpósobil svú

milostí, že asto na ny pezí leckakús práci, slarosf a lo-

b pof, nebo nemoc; a když to dobrotiv pi-etrpíme, a chváléc

Biioh, to vše bude nám k oištní našich hiechóv ; ale když

se z toho pohoršíme, to nám bude poátek pekla. Prolož

Boha-dle! pilni budm: kdyžf nám pijde co protivného, trpme,

jakž mohúc, najmilejio, af nám nebude poátek pekla, ale

1(1 oištnie našich hriechdv. Pakli klo dle : „By bylo od Boha,

rád bych trpl; ale od svého rovn, neb od nizšieho ne-

mohu trpti!" kto by se na to práv rozmyslil, od lovka
protivenstvie dobrotiv trpti, velim úžitenjie jest, než by

z dobré vole sám se kázal biovali. Protož všecka taká

i5 protivenstvie jsú hiechóm oištnie a zaslúženie veliké chvály,

a k pokání a k dosti uinní za hiechy užitená, a najviec,

když knz mocí tú, ješto má od Boha, obrátí to v pokánie.

Protož múde inie li zpovdníci, ješto nekají, dadic po-

kánie: „Což k tomu uiníš dobrého, co-li dobudeš odpust-

20 kov : to bud za tvé hí-iechy." Neb mocí klíóv kostelních

úžitenjšé jest to dobré, což zpovdník obrátí za hiechy,

než by sám sob lovk výmysle též i inil.

Trojím inem obecn dávají pokánie, aby liem lovk
uinil dosti: Najprv modlitvú protiv pýše; neb jest podobné,

25 aby se pokoil pyšný, chce-li, aby ta vina byla jemu od-

puštna; a veliká jest pokora modliti se. Druhé, almužnu

proliv lakomstvu; neb jest také správné, klož cizieho bez-

právn zadržé, aby vrát najprv cizie, pak svého udlil vlast-

nieho, aby jemu bylo to lakomstvo odpuštno. Telie, po-

jo stem dávají pokánie protiv rozkoši; neb jakož asto lovk
viece, než teba, v rozkoši sob povolí, takéž slušie aby

utrpl druhdy i toho, ješto by mohl požívati. Postem tuto

miením každé utrpenie od tlesné rozkoši kteréž koli. A
tmi tmi vcmi také i všedních hiechóv zbýváme mén

35 neb viece, jelikož z milosti pravé, z menšie neb z vtšie,

pocházejí, i krom zpovdi nklerdy. Protož o nich také

chci nco povdieti, aby vám byla píina samiem se dále

domyslili.
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O modlitv.

Modlilva jesl prvá strana této strany tetic pokánie.

Ale v onéch knihách Bosákových o sedmi vstupních mnoho

máte o ní; i v tchto néco, ješto sem psal o oslenci sv-
domie : protož tuto o ní nebudu psáti mnoho. Jen to vzpo-

mínám, ež mnohé modlitvy, ješto sú vymyšleny eí krásnu, 5

ež sú ne proto vymyšleny, aby pro mnoho mluvenie Buoh

uslyšal: ale aby, ktož je cte aneb poslúchá jich, spieše se

povzdvihl v dobru žádosf, a pomnl, coj' v modlitv prose

žádal, když ho potká, pijieti mile; jako když prosíme, aby

v nás byla vole božie, a potká ny jeho pepuštním nelibé 10

nco: bychom vzpomenúc, že sme prosili toho, tiem pokor-

njie protrpli; a též i o jiných vcech. Protož ktož koli

modlitvy ieká, za prosí, slušie dobe jemu znamenati; a

když poskyte jemu Bóh toho, coj' prosil, aby to vesele pi-

jal, neprodlévaje den ode dne. Jako prosím-li za istotu, 15

neb za spasenie své : když mi pijde píina k istot neb

k spasení, mám po ní jíti, a nemám jie odstriti. A kakž

koli vše v pátei máme, za kolivk slušie prosili : však ne-

brání, ale radí kostel svatý, aby se modlili Bohu srdcem, i

úsly, i vší žádostí, kakž jest komu najviec nábožno, ncda se 20

tomu neprotivilo, coj' v pátei prositi nauil Kristus.

Toto také vdti slušie, ež nklerdy lovk kleí na

modlitvách aneb pje pátee, a nic nemyslí, což pje, mysl

kudys blúdí: a však proto za to utrpenie, ež tlem svým

iní, což móž, neztratí odplaty jakéž takéž, a se i obrániti .j^

nemóž, by mysl neblúdila kudys. Ale lépe by bylo, iniec

nkterý posel tlem, myslí se Bohu modliti, než úsly se mo-

dliti, aneb tlem kleeti, a myslí nemyslili k Bohu. A pakli

by mohlo býti obé, lépe by bylo.

O almužn.

Almužna jest druhá vc, již nám dávají za pokánie,

abychom jí dosti uinili protiv lakomstvu. A jest nctolik 35
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pokáiiie slrana, ale tuké Jest i dluh ulinužiin, i šlechetnost'

veliká, když z lítosti nedostatku bližnieho pocházie; a duo-

stojna jest veliké odplaty, podlé toho, jakž z inilosrdenstvie

inenšieho pocházie neb vtšieho. A také jest znamenati, žej'

5 rozliné sbožie, jímž Buoh daruje lidi, jakž koho ráí, na to,

aby sob jím dobýval sbožie vného : jest sbožie tlesné

jedno, jemuž obecné iekáme sbožie ; a jest druhé sbožie

duchovné. Protož, což budu tuto mluvili o almužn, kte-

rým jest inem z dluhu, a kterým pro odplatu : o obémf to

<o sboží slušie rozumti.

Z tlesného sbožie mají jíti skutci milosrdní tlesní

:

jakoj' nakrmiti družce laného, neb napojiti; nahého ruchem

omyslili ; v dóm pivinuti hosti neznámého ; nemocného na-

vštieviti a jeho pohodlé obmysliti, pi^enesti na potebu, ustlati,

15 utšiti ; vzn, kteréhož držie pro penieze, vyplatiti, zapla-

tiec zaíi, a pohesli mrtvého. Když ty skutky kto iní nlo-
srdn, iní almužnu ^ožím tlesným. Proto sem ekl toho

vzn, kteréhož držie pro penieze: neb mi se to velm ne-

libí, jakož mievají obyej nkteré knžny; a já nevd,
20 z hrdosti-li to inie, chtiec slovutný býti, i-li z milosrden-

stvie nemúdrého: že zlodje a škódci dobrých a upiemých
lidí dobudu z vzenie, nepomniec, že dobrým škodí, ktož

zlým odpúštie. A bývá to asto, že, byl-li jest déve zlý,

bude horší. Kolikrátž by kto, vlka neb lišku jma, pustil,

25 proto se neodpovdie masa jiesti, jednéžf tiem chytejšé

budu. Pakli se panie chtie v tom knžnám pirovnati, ni-

kakéž já nechválím toho.

Druhé pak sbožie jest múdrosf, síla, aneb moc svt-
ských úadóv. Z toho také móž býti almužna Bohu libá : neb

30 móž múdrý z milosrdenstvie druhému poraditi jeho dobrého?

a silný mdlejšiemu svú silú uiniti pohodu; a mocný, jenž

má lid pod sebú, aneb vládne kterým úadem zemským, móž
také vzácnú almužnu uiniti, brán z milosrdenstvie ped
násilím lidí upiemých, a pede lstí, na nž sú smli chy-

35 trci a násilníci nebojatí. Protož dobej" byl ekl Dobeš svému

synu, ka : „Kakž koli móžeš, bud milosrden," tociš ímž t
Buoh daruje, tlesným-li sbožím, mocí-li, silú-li, múdrostí-li:

vším i skutky milosrdné ; na tof Buoh to dává všecko,

aby tiem sob lovk zaslúžil milosti božie.
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Pebhvše to lak iiyiiie krátce, vrafine se k tomu, když

své sbožie, jímž nás jest Buoh daroval, chcem Bohu na csr

obraceli v obf a v almužny: kterým to má býti inem, aby

byla libá Bohu obf naše. I nemlí písmo k nauení nás

k tomu; neb v prvých knihách Mojžiešových pokládá dva, &

Ábele a Kaina, ješlo sta obtovala Bohu obf: jednohoj' byla

vzácná, ale druhého nebyla; neb jeden se dlil práv s Bo-

hem, druhý neprav. Protož a sta oba práv uinila, ob-
tujíc Bohu, však od jednoho Buoh pijal vdn, a od dru-

hého nepijal. A jakož svatý Augustin praví, ekl Buoh lo

onomu, od nhož nepijal obti, tociš Kainovi, když nyl srd-

cem, závid bratru: „I pro se miitíš ? i-li nevieš, a by

dobe obtoval, a zle rozdlil, ež by shešil ?" Hlédajte, kakf

uí písmo, obf libú Bohu obtovati: aby práv najprv do-

brým úmyslem obtoval svú obf; druhé, aby práv rozdlil. 15

Coj' to : „rozdlil práv ?" Tociš : najprv se lovk obtuj

Bohu; a cožf se zdá podobné svého statku, kterým by i-

nem, móž obtovati s sebú, jako k znamení a ku pamti,

ež's se obtoval. Neb když sej' obtoval, žádaje se slíbiti

Bohu nade vše, tehdyj' vše s sebú obtoval, když ve všem 20

hledá vole božie ; ale ktož sbožie Bohu obtuje, v almuž-

ny-li, na zádušie-li, v ofru-li, a sám se protiv Bohu svtu

:

ten jest zle rozdlil, nebude vzácná jeho obf. By ml celé

královstvie, a to dal v almužnu, a se v hrdost neb v závisf,

v hnv neb v lakomstvo, opt žádaje, a by protiv pravd i 25

mén žádal, než jest dal pro Buoh ; aneb se poddal lenosti,

neb lakot, neb smilstvu: ješt by se zle dlil, neprav s

Bohem, nebyla by vzácná obf jeho. Což pak toho obf

bude vzácná, mliec o mnohém podobném k témuž, ješto

nkto, cht kláli, pojde s krošem k ofée, neb s peniezem: 30

a naloživ na svú hrdosf kop nkolik protiv zapovdí kostelní,

a sám se protiv Bohu svtu ofrovav ? Též mnohé panie,

svá srdce hrdosti a žádosti smilné ofrovavše, pojdu bujn

k oltái s krošem, a nkterá snad s haléem, v svých ku-

klíkách okovaných, v obojciech jako v halžiech, jimiž je jest 35

hrdosf a žádosf, smiliti se i u božiem domu tlesnému oku,

jala. Ó kak zlý diel a nepravý, kroš aneb halé k ofe
Bohu, a toliký náklad na rúcha, a k lomu vši svú mysl

svtu a strójci marností jeho, jenž tak svými tmami lidská
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srdce oslepujcl É rozmyslle se, ubohé panic! as a v ko-

stele, obf vzdávajíc Bohu, ostate té hrdosti smilné; délte

se právejie s Bohem, vy i všichni. Najprvé se Bohu dajte,

aby inili pro vše, což iníte, ještoj' dobré k nemu ; a

^> což jest zlé, toho pro nechali; a podlé svého statku také

každý i esf a chválu Bohu i svým sbožím, af Buoh, vaše

srdce maje, vdéne s nimi pijímá i jiné vaše dary, a nedie,

by se s ním dlili neprav. Neb když jest již kto dal se

vešken Bohu, jest vláštích daróv šest, jež Buoh od nho
10 vdné pijme :

Prvý jest, sbožie dobrovoln rozdávati ke cti a chvále

božieho jmene: jako desátky podlé obyeje zem své plniti,

aneb své fary, na esf Bohu a k užitku sluhám kostelním; aneb

ofru dávati na svaté mši podlé obyeje kesanského. A tú

í5 jest každý hospodá povinen, neb hospodyni, as a na úronie

dni v svém kostele: jako na vánoce, na veliku noc a na

letnice, na posviecenie a na den toho svatého, ve jm kte-

réhož jest založen ten kostel. A kakž koli má ofra býti

dobrovolná, však klož by v ty dni neofroval, mohl by k tomu

20 pitištn býti. Ale však jest v tom dobrovolná ofra, že což

kto móž neb chce, málo neb mnoho, ten to oferuj. Aneb

když mše zaprošijí, neb vigiljie, neb žaltáe u svých far,

neb kdež kolivk, u zákonníkóv neb kanovníkóv, anebo u

jiných faráóv, nebo knží kterýchž koli. Ale to nemá jed-

25 náním býti, jako by ekl: „Spj tolikto mší, neb žaltáóv, neb

pateróv, neb vigiljie o tolikto lekcijiech, a dámf tolikto;" a

on by ekl : „Ne, za tolik toliktof ku ; chceš-li tolik, daj mi

tolikto!" tof by bylo svatokupstvie. Ale pros, nejednaje, a daj

pro Buoh, což chceš: a on, chce-Iif z milosti pti, pj ; nechce-

ao lif, nechaj. Nemni, byf byli kteí peniezi duostojni, svaté mši

neb modlilvám býti pirovnáni. Pakli by, vida, ano knz službu

boží krásn vede, dával jemu tiem radji, a jinak by jemu

nedával, což nejsi dlužen : tof by zlé nebylo. Pak na zpovdi

mše zaprositi pikazují: tch mší u toho knze neslušie to-

35 mu, ktož rozumie, zaprošovati; neb uení v práviech pra-

vic, ežbynejml tch mší ten knz sám pti, ještoj' je skázal.

Dáváme také Bohu dary vdné, když ve jm jeho

chudým jeho almužnu dáme, slitujíc se nad nedostateným,

a milosrdenstvím k nmu se hnúc ; neb milosrdenstvie velme
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hiech oišlievá, a almužna. Praví Kristus: „Dajte almužnu,

a hlédaj ! všeckof vám jest isto." Mnozí mnie, by nebyl

lovk dlužen almužnu dáli z toho sbožie, kteréž má, le
tlesn, le duchovn : ale praví svatý Tomáš, žej' každý

dlužen kalnftižn; a ktož neiní almužny, bude vn trpti. 5

Jakož jest sám Kristus ekl ve lení svatého Matje, že

v súdný den die zlým: „Byl sem laen, nenakrmili ste mne!"

a lak i o jiných skulcicch milosrdných. Ale však lomu slušie

rozumti : že toho, ješto sob jest pilná poteba, neb pro

se, neb pro ty, o nichž má péi jmieli, nenie dlužen lovk jo

v almužnu dáti; neb- každý má sám svú a svých, jimiž vládne,

potebu najprv obmysliti, a potom z toho, ješto jako zbývá,

chudým pomáhati. A také, ktož vidí í potebu lak velikú,

žeby ztratil život, nemoha pomoci sob, nepomóž-li jemu

svú almužnu: také by smrteln shešil. Jakož praví svatý 15

Ambrož: „Nakrm toho, kložf by od hladu jml umieli; neb

neživíš-li jej, zabil si jej." A tak z dluhu a z pikázánie

jest dáti almužnu tomu, kohož kto vidí v také poslední núzi.

A také, komuž zbývá, dlužen jest dávati nedostateným, a
i v ne najposlednjší núzi; ani má éci klo takový: „Mn 20

nezbývá; mohlo by mi se potom nco pihoditi;" neb by tak

nikdy almužny nedal: ale má to rozsúdili obecným bhem
v svém svdomí, co má podlé svého stavu pilné sob, neb

pielišné. A tak, což komu zbývá podlé jeho stavu, dlužen

jest dáti chudým ; neb a jest jeho ku panování, však z práva 25

jest k užitku tch, jimž jest toho poteba pilná. A po nemó-

žem éci, chcem-li znamenati, bychom chudých nevidli, ano

jest sám Kristus ekl : „Vždy máte chudé s sebú; když chcete,

móžte jim dobe uiniti." A praví jeden uenník, jménem

Bazilius : „Dieš-li, že to, což máš, jest tob dáno Bohem, aby 30

lociš sám sob jml : zdali jest nepravý Buoh, žej' tak ne-

rovn rozdal sbožie? I pro ty jmáš pieliš, a druhý žebe?

jen proto, aby ty, dobe sbožie rozpósobuje, za to odplatu

vzal ; a druhý , žej' pokorn trpl nedostatky, za to vzal

odplaty své velikú chválu. Jestif ved laného len chléb, 35

jenž ty držíš, lociš bez poteby: jest sukn nahého, již si

ty v zamil schoval
; jest bosého ten teví, jenž u tebe

schna, kazí se neb plesnivje; jest potebného to stiebro,

ješto ty jmáš pokopánol" A protož, jakož i též die svatý
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Ambrož : „Tolikem kivdu iníš, kolikem, moha pomoci, i ne-

pomóžeš." Pakli i žádného nenie, jemuž by tnk pilná po-

teba byla, až i poslednie; aneb nemá-li pielišného mimo

svú potebu: a nenie z dluhu a z pikázánie, však jest

5 slušné dáti almužnu, a samomu néco utrpti. Ano Kristus

onu vdovu chválil, ješto dala vše, což jméla, davši dva šarty:

ale snad sej' nebyla proto nebezpeenství pielišnérau podlé

svého stavu dala ; neb jest mohla dobyti sob, jímž by opt

živa byla. Ano svatý Pavel ponúkaje Korintských k almužné,

10 praví: „Nevelím vám, aby jim uinili oblehenie, a sob núzi:

ale aby to, což vám zbývá, bylo jich nedostatkem poleh-

enie ; aby také, což oni piehš mají, nahradilo to, v némž

vy mále nedostatek;" tociš, vy máte sbožie, a oni nedostatky:

vy jim polehete vaším sbožím, a onch odplaty podlé jich

15 nedosfatkóv budete úastni. A ktož má viece, ten správn

má dáti viece
;
jakož starý Dobeš uieše svého syna, ka :

„Budeš-li mnoho jmieli, dávaj hojn
;

pakli málo, i z toho

se také sdielej." Ale že i žádný nestaí všem spomoci ne-

dostateným, znamenajme, cof die k tomu svatý Augustin;

20 praví: „Když všem nemohu býti proby teen, tm najprv mám
pomoci, ješto miesta a asu neb kterýchž koli vcí píinu

sú mi jako z náhody kakýms otdielem pijednáni." To vy-

kládaje, zdá mise, svatý Tomáš, praví: „Proto die: „miesta

píinu," že nenie lovk dlužen po svtu hledali poteb-

25 ných, jimž by pomohl; ale dosti na tom k spasení, když

tm, ješto se jemu nahodie, ukáže milosrdenstvie, pomoha

jim. A také jest piinil, ka : „a asu," že nenie dlužen

lovk budúcí poteb druhého pomoci ; ale dosti, když k té

poteb, v nížto jest, spomoz jemu. A také piinil jest

:

ao „neb kterýchž koli vcí píinu;" neb lovk najvtší péí
dlužen jest svým pívuzným podlé toho, jakž pívuzenstvie

jedno blizšie, druhé dalšie. A to seziec, slušie znamenati,

trpí-li kto takú núzi, že nenie zejmé, by jemu jiný mohl

spomoci k té poteb : v takú píhodu dlužen jest každý,

35 skutek milosrdenstvie uiniti; ale když jiný jest neb pívuz-

njší, neb bohatjší, jenž onomu móž a chce pomoci; aneb

když onen netrpí tak pielišné poslednie núze : nenie dlužen

i žádný tak, by tociš, nepomoha, smrteln hešil ; ale po-

móž-li, vždy dobe iní.
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Ktož pak hojn almužny iní, dobe iní; neb dobrá

vc jest pomocí jednomu hojn z jeho nedostatkóv : ale ne

tak hojn, aby ml pi^ieliš k svému bhu; neb lépe jesl,

nkolikem pomoci z núze, než jednomu, jakož sem ekl,

dáti pieliš. Ale v tom slušie znamenati, že jednomu nedo- r.

statenému viece jest teba, než druhému ; neb podlé stavóv

rozliných rozliné lidé Irpie nedostatky. A nkterý lépe by

se k nemu hodil, než jiných deset: protož nkomu deset

kop dáli pro Bóh, lépe jesl, než by je nkolikem po málu

rozdal. Móž se to asto pihoditi, že lépe pro Bóh nkte- lo

rému rytiei dáti hynšl, než by za nakúp kož, i rozdal

chudým; lépe asto- chudé a dobré dievce urozené za pat-

nádcte kop pro Buoh miesto almužny kupili rúcho, nežli še-

rých postavóv kúpiec za to, rozdali chudým. Do dnešnieho

dne chvále svatého Mikulavše, žej' onm tem pannám dal 15

tli kry zlata. Protož nesnadné jest lidem rozsúditi, kterým

kto úmyslem almužnu dává; aneb ktcráj' od koho vzácnjší

Bohu ; nežf vždy tak miením : že tm, ktož poslední núzi

trpie, neslušie umieli dáti pro i jednoho, jenž netrpí po-

slednie núze. Také bych já to chválil, ktož by druhdy s 20

múdrostí, vda, komu nedal almužny, aby se žebrání neob-

ložil : ne až by zhynul nedostatkem, ale až by se jím dohe

natel. A však, než by kto minul toho, jemuž slušie dáti:

lépe, že i tomu dá nkdy, jenž s hiechem bére, když toho

jist ncnie, by bral s hiechem. Ano praví svatý Jan Kriso- us

slom : „By byl Abraham hledal, kto jsú duoslojni, jimž by

v svém domu hospodáskú šldrosf ukázal , snad by byl i

andly minul; ale žej' všem svú šldrosf ukazoval, zaslúžil

jest, žej' i andly v svój duom pijal." Pr»)tiv tomuf já také

nemluví, ještof die svatý Augustin : „Dobré jest sbožie mi- hu

losrdenství rozpósobovati, tociš skrovn almužny dávajíc z

nho : ale lépe jest po jednu vše dáti tiem úmyslem, aby

bez piekazy mohl svého následovati spasitele." Ale v em
jeho následovati, tof Kristus ukazuje sám, ka : „Ute se ode

mne, ncbC jsem úklidný a pokorného srdce." Ktož by ncpo- 35

korn chudobu trpl, své rozdada, ten by lepí byl, by byl

nikdy nerozdával. Neb jakožf svatý Pavel die, žej' to sám

také Kristus ekl : „Blahoslavcnjšie vc jest dávali , než

bráti," Ale loj' snad pro ty ekl, ješlo lanžijí pochlebujíc,
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aby jim dávali; neb jest lépe své jinieli, než pro potebu

svú pochlebovati komu.

A také nemohu toho zamleli, ješloj' iekl svatý Au-
gustin : „Ktož chce, ochude syna, vzbohatiti kostel, hledaj

5 jiného, ješto by od nho pijal, než Augustina; a daj to Buoh,

aby nenalezl i žádného!" Cof tiem miení svatý Augustin ji-

ného, jen žej' každý úd kostelní kostel ; a žej' správné u

pravd, najprvé svých dlí potebu obmyšlovati. Almužny

jest dávati, ale délí neochuzovali. Velimf snáze, budú-lif

to dti chtieli býti chudý pro Buoh, ulratie sbožie, nežli by ho

dobyly správn, když by jemu chtly rády, a bylo jim utra-

ceno. Protož, již-li kto chce pro Buoh rozdati všecko sbožie

v almužnu, daj radji svým dtem; nemá-li dtí, ale jiným

pátelíjm známým, jimž jest teba sn;ul viece, než kostelu,

15 a ještof se tiem mohu polepšili snad i k Bohu, i s dtmi

svými. Ktož by u mráz, maje dosti rúcha na hlav, ano jí

teplo, senina rukavici s ruky, aneb s nohy nohavici, i

piodl hlav, a ruku neb nohu ostavil nahu, byl by ne-

niiidrý. Téžf jest : kostel má dosti, a prietel dobrý neb sluha

20 chd ; nedáš-li tomu, komuž vidíš, ež jest viece teba, zle

uiníš, dada jinému komuž koli neznámému. Tenf jest ve
každý chd, komužf jest teba; a vlšíf sirotek nenie, než

svój pietel, eledín neb známý. Když ty nebudeš tbáti na

svého, kto na bude tbáti ? a asto dada neznámému, snadf

(2!i huoe bude obráceno jím, nežli by to obrátil známý. Cožf

sem mluvil, ež slušie své viece milovati pro Bóh a u Bože,

tam, ješto sem mluvil o milosti, téžf ku: kohož slušie viece

milovati, slušie jemu i sbožím pro Buoh a u Bože mimo jiné

pomáhati ; všef jest to almužna, kdyžf z milosrdenstvie . po-

.30 cházie. Jakožf sem také byl devo ekl, ež jest sbožie mú-

drosf, síla, moc , i toto sbožie, jemuž v obyeji riekáme

sbožie: cožf sem koli mluvil o almužn, tof vše múdrý

móž rozumli, ež z každého toho sbožie, kteréž kto má,

dlužen jest almužnu, jakož sem lu(o o ní mluvil. A ktož

.15 nemá eho, len cizím, bez onoho V('tle, nemá dávati almužny.

A tak žena, dti, eleJ bez vle hospodáovy nemají dávati

almužny, le by tomu rozumli, ežby jim v tom nejml za zlé.

Druhý dar, jenž Buoh od nás pijímá vdn, jest:

když kto pokorn trpí, když jemu, a i bezprávn, jmnie

17
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jeho poberu kterýmž kolivék inem. A múž lovk s lak

pokoru pelrpli bezpravie, že aslo vélší odplatu bude jmieli,

než by rozdal z své dobré vole. Protož mýle se ti, ješto

ickají: „É bych to byl vdl, že mám lak ztratili, byl bych

as a pro Buoh to rozdal!" Zdali jest syn boží nevdl, že s

jej svlekli? ano svatý Jan praví: „Vda Ježíš vše, což má

pijíti na, vstal, uil pokoíc a milosrdenství své mlazšie;" však

nerozdal rúcha, ale pezel, že sú jemu svlekli, aby ukázal,

že také jest odplata pokorn Irpti ztrátu. Ano svatý Pavel

chválí ly kesany z židovstva, ješto jim byl jich statek po- lo

brán, že sú s radostí strpli iúpež. A svatý Job, kakž koli-

vk almužnu dával, však cht jej Bóh jmieli k vtší odplat,

pepustil, že jemu i násilím, i zlým povtím zhynulo sbožie;

jehož jest zvlášt ostavil ku píkladu, aby každý, ktož kterú

ztrátu trpí, vzpomena na, pokorn trpl, a za to s ním ve- 15

likú odplatu vzal.

Tetí dar vzácný Bohu od nás jest: když kto moha

kivdu, lstí neb mocí dobyti sbožie, cti, rozkoši, pátel neb

kterýchž koli svtských vcí, jakož iníc rozliní lidé ve

všech slaviech. i nechce pro B('>h. Tof jest jist vzácný dar i»

Bohu; o tomf písmo praví: „Mohl zle uiniti, a neuinil: i

kto jest ten, a budem jej chváliti?" Ve bydlo na tomto

svt lovie jen jest bojovali proliv nepravé žádosti. A ktož

by rád ncnui, jako sboží, cti, rozkoši nkteré, piezni, neb

se pomstili nad nepiictelem, neb kteréž koli lakové vci, 25

a nemóž toho dojíti pravdu, i piiní lsti a kivdy: tohoj'

liicch pemohl. Ale ktož radji bez toho bude, což žádá,

než by toho kivdu dobyl, len jest nad hiechem svítzil;

a to, coj' mohl micli, i nechtl kivdu, jest ped Bohem pe-
vzácný dar. Lépe jest, nikdy pro Buoh nedali šarla, než 30

kiv dobyli, aby mohl almužnu dáti.

tvrtý dar Bohu vzácný jest: navrátiti zle dobyté lomu,

komuž jest uinil kivdu. Ale toho daru velme rt neád
vidí; prolož snázcj' lidem almužny veliké inili, kostely sta-

vti, zákonníkcím dávali mnoho, než vrátili cizicv A však 3:,

nerovn lepše jedno druhého.

Pátý dar jesl : poiebného v jeho niizi založili, pojiiec

jemu ve jme Boha, ' ale ne na lichvu, aby se mohl podlé

svého stavu založiti. Neb kdy/, pro lichvu lidi' zlí pojiejí,
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Iclidy veliin viece, klož móž, má pro Buoh druhému pojiiti

;

a však, umie-li, móž se vystieci oklamánie.

Šestý dar jest, z nhož nás Buoh až upomíná ; lak

jemu jest od nás vzácen pro naše dobré, což ho v nm
vidí; to jest: abychom odpustili, ktuž nám jest co uinil

protivného; neb jest ekl: „Neodpustíte-li vy svým protiv-

nik(3m, ani váš otec nebeský odpustí vám." Jeden mistr na

knihy Ietie o hlubokých vcech, kak jsme dlužni odpúštti

dhižníkóm neb protivníkm našim, pokládá, ka : „Z té kivdy

10 nebo škody, ješto se komu stane, picházic trojie vc tomu,

komuž se dje kivda: Najprv, vnit v žádosti kakáš nechu.

Druhé, ež trží lovka vn v skutce znamenie té nechuti.

Jako když kto svého protivníka mine, osup se, neb hlavu

kiv od nho. Tetie, že právem hledá, aby jemu bylo

15 odloženo."

Prvnie, tociš ta nechuf v žádosti, má inhed minuti, jakž

lovk sám k sob pijde; neb a zlý skutek mrzí m v mém
bližniem, ale on m proto mrzeti nemá, a tu mrzkosf mám
inhed spustili s mysli,

21) Druhé, tociš znamenie nechuti, kakž kolivk lovk
móž jmieti k svému protivníku, aby on se tiem upamatoval:

však když prosí milosti beze lsti, a když chce to zavinnie

odložiti podlé toho, jakž móž, má lovk spustiti, a podlé

jiných dáti jemu „Dobrý den!" neb „Vítaj !" aneb podkovati,

85 jako jinému, když ho on tak pozdraví. A k tomuf piká-

zání to slušie, jakoj' psáno ve tení svatého Luky, ještoj'

ekl Kristus : „Vrálí-lif se k tob protivník tvój, ka : Želf

mi jest! odpus jemu." A však, a by on i neprosil, a ty i

toho znamenie nechuti pro Buoh nedržal sám pro se, dobré

;ío by bylo.

Ale tetieho, tociš by právem nedobýval kto dluhu neb

odloženie závine, nenie lovk dlužen odpustiti, jeliž onen

podlé svého stalka odloží. A však dobe uiní, ktož sprostn

pro Buoh odpustí, i právem nedobývaje sám pro se ; ale

35 proto, aby zlosf nebyla bez pomsty. asto by zle uinil,

kto by nebránil se právem, a najviec, ktož o jiných péi

má jmieti. A tak krátce : ktož mstí právem zlosti pro obecné

dobré tch, jimiž vládne, dobe iní; ale ktož jen pro svój

hnv neb užitek na sboží zdejšiem chce pomst, a nehledá

17*
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v lom úžilka tocli, o nichž má péi, ten zle iní, a i užitek

zlé pomsty bude jim který; neb Buoh i ze zlého umie vy-

brali dobré. Prolož na obé se slušie rozmyslili : i na to,

což by zlého pišlo, právem svého nedobývajíc, i na to, co

z toho, když všudy lovk zajde. Anoj' radii svatý Pavel: 5

„aby lidé vypláceli as, neb jsú dnie zlí," tociš zlý jest bh
tohoto svla; zajde lovk ve pi, v svár; ztratí as dobrý,

ežby mohl jej sob k užitku pivésti. Protož asto jest do-

bré, vyplatili as, ustúpiec pro pokoj neho, aby dále v zlé

dni svárlivé nezašel a v nepokojné. Ale však to ne vždy m
móž každému pijíti, jakož sem ekl : najviec, ktož jinými

vládne a má pro n nésti práci. A v tom každý se snažné

poru Bohu, af ten jej nauí, coj' kdy hodné uiniti.

O postu.

o poslu a o utrpení také povdieti nco muši, neb

jest strana tetic dosti uinnie za hiechy; a ekl sem byl:

ež poslem slušie rozumli všeliké utrpcnie, ješloj' proliv yo

tlesné rozkoši kteréž koli, le Bohem pepušlné, le kn-
zem skázané, le-li by sob lovk sám je inil pro své

hiechy. A to velme také zbavuje hiechóv, když jest z mi-

losti; kakž kolivk ekl jest svatý Pavel: „že k málu jest

úžiteno tlesné ulrpenie; ale milostivu dobrotu jmieli ke 2a

mnohé vci, jest úžiteno." Pravda jest, žcj' pravdu ekl;

neb protiv milosti nic nenie. A tomu jest psal to, ještoj'

snad mnoho inil sob pieliš utrpcnie, a k tonui hnviv a

ukrulcn byl jiným
,
jakož se to i ješt piházie mnohým ; i

chtl svatý Pavel, aby on s rozumem trpl, a nebyl hnviv. 30

Ale vdl-t to svatý Pavel, že skrze mnohi práci mosímc

pijíti do královstvie nebeského ; a sám jest nuzil své t-
lesenslvie, trápe je a v službu rob, ka : „Když jiným káži,

abych sám nebyl zlým." Jist veHké jest lo bláznovstvie,

ninieti, ])y kto bez práce a protivcnslvie pišel do nebes : ar,

ano Málka božie, nemajíc hiechu, však mla mnoho práce

a tesknosti na tomto svt. A takéž všichni svalí, každý

jich nco trpl : jednm lidé protivcnslvie inili a núzi na

tle neb na sboží; druhým Buoh dal práci rozlinú a péi,
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nebo iieinoc, neb chudobu, ani to vse pokorné pelrpeli:

Iotí, mohúc rozkoš inicli, sami sobe ('iiiili ulrpenie. A pro-

lož aneb všichni svatí jsú blázni, aneb ten, ktož mní, by

mohl mieli bez práce radosf a chválu nebeskú. Ktožf vám

5 praví, byf kto mohl do nebes bez práce, neveí-le, byf se i

andlem pravil. O tch prorociech praví Bóh skrze Jeremiáše

:

„U prorociech z Samarie vidl sem bláznovstvie , a oklamá-

vachu lid mój israhelský." A skrze Ezechiele opl die: „Bude

ruka má," lociš pomsta, „na proroky, ješto vidie zlé a marné,

10 a prorokují lež." A polom die: „Oklamali lid mój, kúc: Po-

koj, pokoj ! ano nenie pokoj." Od takových nynie slušie se

zvlášt stiieci, neb jich jest pln svt. A vzte to všichni

:

ktož koli zde netrpí, dada se pelstíti svému úmyslu aneb

pochIebník()m, bude trpti nepodobn viece na onom svt,
lý proto žej' se zde dal oklamali, a zde nechtl lehcejšieho trpti.

Toj' chtl Buoh znamenati, ještoj' byl kázal Jeremiášovi, aby

uinil sob na hrdlo devný jako etz, a poslal jej ku pti

králóm, takto ka : „Dal sem všecky tyto zem u moc krále

babylonského, aby jemu slúžili, až i pijde as jeho; a lid

'M a královstvie, kteréž nebude jemu slúžili a jemu nebude

poddáno, navštievím meem, hladem a morem, až je i za-

hladím. A vy nerote viti prorokem, ješto vám djí: Ne-

budete jemu slúžili! nebo vám prorokují lež, aby vás z va-

šie zem vyvrhli, aby vy zahynuli ; ale ten lid, kterýž mu
25 bude slúžili, ostavím v své zemi." Pak polom pišel Ananiáš,

ješto se zdál všemu lidu prorok pravý, ež jim jest rád po-

chleboval, i ekl : „Tolof die Buoh: Potel sem krále babylon-

ského!-' A Jeremiáš ekl: „Daj to Buoh!- A vzal Ananiáš

etz devný s hrdla Jeremiášova, i zlámal jej ped lidmi, a

30 ka : „Tak Buoh zlániá jho krále babylonského s hrdla všech

národóv po dvú let." I šel pry Jeremiáš, a Buoh zevil

jemu, ka: „Jdi a rci Ananiášovi, toto-t ekl Buoh: etz
devný si zlámal, uiníš miesto nho železný ; nebo tof

praví Hospodin : Já Buoh jho železné na šíji všeho lidu to-

as hoto položil sem, aby slúžili králi babylonskému." I vece

k Ananiášovi : „Neposlal tebe Buoh, a ty's uinil, že tento

lid ufal v lež, a nepijal zpósobenie božieho : tohoto léla

umeš, nebo's protiv Bohu mluvil!"
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Jeremiáš znanienává Krista ; teii jest poslal po poslech,

loj' po apostolecli, ku pti králóm, toj' ku pateru lidu v ke-
sfanství, ješto rozkošn jsii živi: jedni jsú lidé urození, druzí

knžie svtská, Iotie duchovní, tvrtí kupci, pátí sedláci neb

emeslníci: ti všichni jsú velme bezpeni, kteíž z nich by- s

dle v rozkoši, a mnie, by mohli bez práce jako vletti do

královstvie nebeského. Tm vzkázal Buoh, že sú oklamáni;

neb lid a královstvie, kteréž nebude poddáno králi babylon-

skému, dá Bóh u me, v hlad a u mor. Skrze toho krále

babylonského, jakž uenníci vykládají, znamenává se práce; lo

i jest tak rozumti, jiiko by Bóh vzkázal, ka: „Ktož koli

nebude poddán práci, dám jej v hlad, ež bude hladovit všeho

dobrého, a u mor vné smrti, a u me všeho zlého, až i

zhyne, tociš na vky." Prolož znamenit praví: „Nerote

viti prorokem, ješto vám djí: Nebudete jemu slúžiti; ne- «5

bof vám prorokují lež!* jako by ekl: ktož vám pochlebujíc

djí : Móžte dobré bydlo mieti na svt, a móžte pro to u Boha

býti; hlédajte, by tiem nebyli oklamáni! V prázdni dobré bydlo

v rozkoši vedúc, brzo se liiech pijme lovka, jako rez železa,

kteréž leží prázdno ; a jakož rzi mosí prací aneb ohnm železo so

zbýti, takéž lovk hiccha. Kristus za naše hiechy trpl, a

my, nebudem-li s ním trpti, nebudem s ním kralovali. Zna-

menajte vešken ád svatých : najprv patriarchy, kakf sú mnoho

mli práce a bezbydlé na tomto svt I co proroci posmievánie

pelrpli a nepiezni, a mnozí i smr! apostoli trpli mnoho 25

pracných pieblióv, až i smr najposledy jeden ukrutnú, druhý

ješt ukrutnjší : jediný svatý Jan, jakž praví svatý Jeroným,

bolesti smrtelné neokusil pro vlaští dar istoty panenské; a

však trpl mnoho jiného. Málo-li sú trpli svatý Vavinec,

svatý Jií, i jiní všichni muenníci? Jedno-li utrpenie mli 30

svalí zpovdníci, bdiec na tnodlitvách, postiec se, tvrd le-

žíc? Sviité panny zda sú ty byly v rozkoši ? znamenaj život

svaté Kateiny, neb jiné leckterés. Hlédaj, cof mají práce

lhai, emeslníci, kteíž chtie vrn s pravdu se obierati, a

chlie spaseni býti. Ale po hiechu! což koli ped sehú vi- 35

díme, co-li nám pravic: vždy radjše víme pochlebníkóm,

poslóm áblovým, nežli božím poslóm, jako oni radjše uv-
ili Ananiášovi, nežli Jeremiášovi. Nebo jako ten Ananiáš

zlámal etz devný, takéž nynjší pochlebníci, ješto sob
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nebo jiným pochlebují, kúc : „Bóh-ló milostivý; pro by

lovka stvoiil, by jej chtl zatratili ?•* tak mluviec, dadio

lidem viecc nadje, než slušle, že viece stan po rozkoši,

a nebudu chtieti pokanné práce nésti. Ale Buoh jim vzkázal:

5 „Hetz devný si zlámal, já uiním miesto devného že-

lezný! a ty, že's lid tak ubezpeil, že sú nepijeli mého
zpósobenie, tohoto léta umeš." Jako by ekl tm pochlební-

k('»m: „Odvedli ste lid, aby nepracovali u pokání zde na

svt, ješto jest jako etz devný, jenž jest lehek : a já

10 uiním miesto devného železný na tch hrdla, kíož zde

pokánie a práce nenesli; dám jim núzi a práci tvrdú a vnu.
A ty, pochlebníe! nad to, že"s pripnivil lid, aby nepijal

práce lehké Bohem zpsobené, a ufal v lež. zvlášt umeš
vnu smrtí!" A však tch nesud i jeden, kterýchž nevidí,

15 by zvlnštie mli utrpenie; nebf jest to tajné, cof kto trpí

v srdci. Ktožf se hiechu steže, s vru se obcházie, o ji-

ných má péi proto, žej' to boží zpsob, nemni, by netr-

pl. A také, ktož vidí jiné, ješto sob inie utrpenie, nemni,

byf byli blázni , žef nechtie rozkoši. Praví svatý Pavel

:

uo „Ktož jie, nepohrdni tiem, ješto nojie;" tociš ktož nemají

utrpenie zejmého, nemjte onch za nemúdré, ještof sob
veliká inie utrpenie; „a ktož nejie, nesud toho, ještof jie;"

jako by ekl : ktož se mnoho postí, aneb jiná má veliká utr-

penie, nesud onoho, ještof neiní téhož. Nktof jie Bohu

'.;.'• na esf ku poteb, a druhý móž postiti se Bohu na esf ; a

též i o jiném utrpení; a toho jest nesnadno lidem rozsúditi.

Protož svatý Pavel nedá súditi takových vcí; neb ten súd

B(ih sám práv vydá, jenž jest také ekl: „Nerote súditi,

a nebudete súzeni."

30 Jsú pak obecn všem kesanm poslové ustaveni, pi-

kázáním jedni, druzí obyejem, ktož mohu pro mladost", neb

pro starosf, aneb pro nemoc kterú zvláští. A ty každý sbožný

má držeti; pakli nemóž jich držeti pro kterú takovú vc,

ale s potazem vyššieho svého, móž-li ho mieti, má to ui-

35 niti
;
pakli nemóž, dobe : poteba zákona nemá, když jest

pilná. Puost k velice noci jest z pikázánie tyidceti dní

každému od jeden mezidcietma let; a však i mlazší mají

obykati, as a nkteré dni postiec se; suché dni tverý;

viffiljie apoštolské, krom svatého Jana o vánociech, a sva^
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lého Filipa s svatým Jakubem o velice noci; v vigilji svatého

Vavince, svaté Marie Veliké a všech svatých, a štdrý ve-

er; a když po kížích chodie, jakoj' obyej; a také v každý

pátek dobrým obyejem to jest pišlo, aby se postili lidé

:

jakož jest Kristus toho dne Irpél, abychom také trpli s ním; 5

a také v pátek Eva s Adamem sndli sú jablko zapovdné.

V sobotu masa nejieme, žej' Kristus ten denležal mrtev v rovu;

a nkteí v stedu také nejedle masa, žej' toho dne Jidáš

prodal jej židóm, smluviv se s nimi. Ta utrpenie každý

kesan, jelikož móž, má nésti s obcí: ale ktož jiná sob lo

vymýšlejíc, rúšejí pro n tato, zlef inie. Spin lato, zdá-lif

se podobné, polom ui viece. Ale nemni se múdejším,

nežf sú byli otci svtí, ještof sií toto pikázáním a dobrým

obyejem potvrdili; razif, jdi po nich, nehrdaj jimi; pokánief

sú obecné za obecné hiechy uložili : a ty pak výmysle sob is

nkterý puost snad pro nkterú vc svtskú, aneb jiné utr-

penie, i zrušíš ten, ještoj' pro nebcskú odplatu ustaven. Moši

povdieti, ještoj' mi mój otec vložil v srdce, že strýc mój

postil liš se jest, i liš které mieval jiné utrpenie po ve tvr-

tek, aby jat nebyl ; i pihodilo se pak, žej' bránil se v jedné 20

píhod, až i zabit. A by ho ti byli jeli, nebyl by tiem

mnoho ztratil: neb sú pielelé byli a neznali jeho; a s hanbu

bylo jim pustili od nho. Protož i ku obecné pokánie tr-

pti, najprv pro v.né dobré s obcí kesfanslvie svatého, a

pro svá vymyšlenie nerúšcli kesanského obyeje. Klož by u&

neád byl obšen, radji nekra, nežli by se v stedu postil;

tiežef bude trpti peklo, než zde býti obšenu. K tomuf jest

puost a jiná utrpenie, aby Buoh sal a odpustil ty hiechy,

kterýchž želéme tu pokutu malú: ale ne k tomu, aby he-
šiti hiech nebyl. A tak, poovadž dobrovoln klo má utr- 30

penie za své hiechy, sejde jemu mnoho tžkých muk, ješlo

by z práva bezdky trpl, kdyby milosti nezaslúžil. Coj' e-
tz devný ? jen ukrulnosf pokánie zde neb v istci, ješlo

konec vezme, nebude vtráli; a železný etz vné peklo.

Ktož se koli zde nepokaje, milosti božie pokáním, as a pona 35

je, nenalezne, vný etz železný pekla vného bude mieti

na svém hrdle; donidž Bóh Bohem, neshnie ten etz, a

také vždy hoe pekelným ohnm, a však proto nepehoí.

Cof vd o tom hrozném etzu viece éci, než žej' tuha
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s lioiein, zlralicc vsc dobré, vsi kratochvil, vši úlchu v po-

znání Boliii a všeho sboru nebeského, i vši niilosf, i byli

v nu-zkosti, v závislí, v Imevu vném a v kramolu s cíábly

i s jinými zlracenými v pekelném ohni! nenie bez tla jen

5 duši do dne siidného : a polom i s llem veky vkm, aby

duše, žej' mévši vésti tlo k dobrému, panovati nad ním, i

šla po tlesných žádostech, jim nad sebú davši panovati, jim

se vrobivši, nepiijemši pokánie, prvé, než tlo, hoe poku-

sila pekelného; a polom i s liem svým tlem, jež jest zde

10 tak nemúde milovavši, se i jeho dopravila toho hoe a tice

vcné, u pekelném horúciem ohni na vky trála.

A diví-li se kto, kak m(')ž v také bolesti tlo trati na

vky: by etl o tom v knihách svatého Augustina o mstu

božiem, snad by tomu porozuml. Nebf on tu toho dovodí,

10 ežf pro bolesf neume tlo; ale žej' tlo kehké zde a sjed-

nané z rozliných vcí, i zruší se nkterá vc v nm, ež

trati živostí nebude moci. .Jako jmenovit jest tlo ze ty
elemcntóv: z zem, z vody, z povtie, z ohn^ a loj' roz-

lin uložil Bóh po údech tla, jakž jest chtl, a pezel, ež

íio sej' hnulo k pohoršení a k zkažení po prohešení, jehož by

nebylo, bychom byli bez hiecha ostali v ráji. A když se

nkterý úd, v nmž záleží moc života, zkazí, tehdy lovk
ume, ale ne pro bolesf, kakž koli bolí, když bezpémn
bojijc suchosf protiv mokrosti, aneb studenosf protiv hor-

25 kosti, aneb mokrosf protiv suchosti, neb horkosf protiv stu-

denosti v kterém údu, když jej chce zkaziti. A takej' to

liem vdti, že ne pro boles kto ume, ale proto bolí, ež

se kazí úd nkterý: neb nejednaj' velmi píkrá bolesf, avšak

od nie lovk neume ; a druháj' menšie, a lovk ume. Pro-

30 tož když tla vstanu z mrtvých, budu tak spojena mocí boží,

ež v nich nebude, by se mohlo zboili, v nmž jich život

bude záležeti. A protož bolesf budu micii, vždy mrúc, ale

ta živosf v té bolesti jim nikdy nezhyne. Prolož dobréf se

jest vysticci pekla; nebf z pravého pekla nenie vykúpenie

35 i jednomu, než vná tice j kdež což koli kto žádá, tohoj'

jemu nelze mieti, a proto vždy žádati nepestane; a což koli

má, vidí neb ije, to jej vše mrzí. A z toho hoe pekel-

ného pokánie zbaví každého: bude-li plné, tehdy úpln; a

pakli neplné, ale istcem se mosí doplniti, kdež takéž jest
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hoe, jako i ii pekle, jediné ež konec vezme: a však ly

hubené duše, donidž jsú tu, pro hrozn ukrutná bolest ne-

mohu se tiem utšili, ani na to rozmysliti, že jim mine ta

etice hrozná. A protož teba by bylo pokáním plným i istce

zbýti, naleznúce milosf boží. Nelzef jest, by byl který hiech s

boz pomsty: aneb ty msti sám nad sebii své záviny utrpe-

ním kterýmž koli, anebof pak Bóh bude mstíti, a snad tieže,

né bez snadu tieže, aneb zde, aneb na onom svte. A pe-
pustí-lif na t zde kterú lopof a prolivenstvie, mst nad tebú

zde, aby ty se tiem zde oistil, a ty nebudeš pokorn toho lo

trpti, bude opt pomštno tieže; a paklif nic zde na t ne-

pepustí, chcef, aby ty sám mstil nad sebú své záviny utr-

pením a pokáním. Neuiníš-li toho, ovšem bude nad tebú

na onom svt pomštno tieže; jakožf jest i déve eeno:
bude miesto devného udlán železný etz. ir.

O odpustciech.

Odpustky také lidé nkterdy hiechóv pozbývají, a pí- ao

slušejí odpustci ku pokání; protož což já o nich mohu roz-

umti, také o nich nco poviem. I jest najprvé vdti, že

odpi.istek to jest: když by lovk ml se zde na svt káti

rek neb dní tyidceti, a obdrží tolik odpustka, bude toho

prázden, a tch muk, ješto by ml trpti v istci, kdyby zde 25

nkaki náhodu nesplnil toho pokánie ;
jako kdyby snad umel

prvé, než by se zde dokál. Neb za každý smrtelný hiech,

podlé ustavenie práv duchovních, ml by se lovk sedm let

káti, a tak tžce, jakož hiech jeden tžší jest než druhý.

I ustavil jest Kristus miesto sebe zde na svt jako šafáe 30

svého papeže, a dal jemu klí a moc, aby, však s rozumem,

rozdával dary jeho, jež jest svú milostí velikú nám pipravil.

Neb tak jest hojné dosti uinnie Kristus za naše hiechy

uinil, ež toho má kostel veliký a hojný poklad; a od toho

pokladu má klí papež. Protož papež sám najprvé má pinii 3^

moc odpustky rozdávali lak, jakž chce, a když chce, a což

chce: ale jen tm, ktož jich žádají, a jsú synové kostelní

v jednot svaté cierkve a bez hiechu smrtelného. Ale aby

nebyl nemúdrý šafá a rukotržný, nedává z obyeje, než u
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inieru: a vždy aby noco uinil lovk, aby jako znamenie

bylo, ežby rád uinil dosti: a když to snažn uiní, tehdy

se s ním stane ta milosf, jakéž jest pojiil otec svatý.

I jest to obyej obecný svatého otce papeže, ež tiemto

5 inem odpustky dává: ktož dá k tomuto neb k tomuto svú

almužnu, aneb ktož spéje modlitvu tuto neb tuto, aneb ktož

pijde sem neb tam v náboženství, zpoviedav se, a v skrúšení

pravém, v boží milosf ufaje a v zaslúžcnie svatých jeho,

spúšlie jemu pokánie skázalého rok, a n-kdy let sedm;

10 ale to iedko. Paklif i viece dává, jako u milostivé léto:

jakžf listé jeho svdie, takf jest, ale ne jinak; jáf jim ne-

mohu rozumti jinak, nežf listé svdie; vdf, byf chtl ji-

nak dávati, jinakf by psal.

Pak biskupi od papeže mají moc, dávati odpustky lidem

15 z biskupstvie svého, ale ne jiným ; a viece než tyidceti

dní nemohu dáti; krom když kostel svtí, tu mdž rok dáli.

A optef jich já súditi neumiem jinak, než ež spúštjí po-

kánie skázalého; a by dvanádcet bylo biskupóv spolu, neb

jeden po druhém, nemohu dáti viece, než jako jeden. Móž

20 také biskup lidem z svého biskupstvie, když jdú na púf do

jiných biskupství, dáti a povoliti tch odpustkóv, kdež pijdu,

ješto sú jiní biskupi dali v svých biskupstvích. A ktož ne-

mají toho povolenie od svých biskupóv neb strójcí jeho vlá-

štích : kamž koli jdú, nemají odpustkóv jinými biskupy áa-

25 ných. Chce-li kto, z toho znamenali nióž, coj' odpustek, a že

nkterde asto jich spravie viece, než jest

Toto také vdti slušie, že jednomu platnjší jsú od-

pustci, než druhému; neb jeden z vlšieho skrúšenie slojí

po nich, nežli druhý; jeden mnoho práce neb svého slalka

30 naloží pro odpustky a s žádostí velikú, a druhý, a halé dá

v almužnu, i tož nechutn. Když jest dal almužnu, aneb jinú

vc uinil, jakož jest uložil ten, ktoj' odpustky dal, vždy je

jest obdržal. Ale, jakož sem ekl, jeden pevnjé jich užive,

než druhý : ano též i pokánie jednomu týmž inem vše jedno

35 platnjšé jest, než druhému, poovadž je u vtší žádosti

plní. A klož pokáním pravým zbude hiechu, ten vtší chválu

v nebesiech bude jmieti, nežli by jich odpustky zbyl. Jako

podlé svtského blui: kteréhož rytiee ciesa navrátí ke cti

z milosti doma, ještoj' byl ji potratil nkak, nemá tolik chvály,
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jako kdyby se jic podlé toho poadu dopracoval, jakož slušie;

aneb ktož inislrovslvie svatého písma dopraeije se v Paíži,

kdež nejedná zkušen bude ode mnohých, jest-li lioden, vtší

má chválu, než ten, jemuž zvlášlí nekakú milostí otec svatý

dá esf mistrovu. A však proto, ktož múz, sliné stoj s roz- &

umem po odpustcicch ; mnoho jsme dlužni, ne brzo zde všeho

pokáním spliiímy. A také ne všeho odkládajme na odpuslky;

neb ne vzdyj' Clovk tak pipraven, jakž by byl hoden od-

puslkuoY.

lu

O svatém oleji.

Sedmá svátosf jest olej svatý, a poslednie, Tuj' Kristus

ustavil, když jest kázal apoštolem, aby šli kázat a uzdravo-

vali nemocné, olejem jich pomazujíc. Tu má každý lovk i^

nemocný nábožné od knze pijieti na znamenie, že, jakož

olej celí rány a jich bolest oblehije, takéž milosrdenstvie

božie, jež se olejem znamenává, celí naše duchovnie rány,

bez nichž ncm(')žem pro naši nestatenosf vyníti z boje to-

hoto života pracného. A té milosti tiem poslušenstvím za- lio

slúžíme, když poslušní jsme pikázánie kostelnieho. A zna-

menit tu svátosf nemocný lovk, ješto ncmóž již pracovati

jiným pokáním, má pijímali : neb což se m(')ž lovk káli

pracije, jsa zdráv, toho by ml pokáním a dosti uinním
pozbývati; a což nemóž, tomu slušné jest žádati milostivého sr,

odpušlnie. Protož velmj' potebná svátosf olej svatý, slušné ji

s velikú žádostí milosti božie pijímati; a Buoh chudých

žádosf rád uslyší, a ktoj' chuzší, než nemocný? A pakli by

nelháním kakým neb odkládáním kto zameškal tu poslední

-svátosf, byl by zbaven té milosti, žeby jemu mnozí hieši so

tak snadn nebyli odpuštni, ale mosil by za n trpti tžko.

Ta svátosf nez(')stavuje v duši onoho znamenie vláštieho,

jako kest neb bimovánie, aneb rád knžský. Protož ktož

se zhojí nemoci, v níž jest tu svátosf pijal, opt, když ne-

mocen bude, má ji pijieti; neb opt živ jsa v svt, bez 35

hiechu vyníti nemóž. A také, když kto dlúhii nemocí leží

snad pes rok, hkíž opt tu svátosf vzieli: neb a jest táž

nemoc, ale když sej' pohoršil, polepšiv se déve, jest jako

druhá. Ktož by potratili e, a zadavše déve té svátosti,
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mají jim dáli ji: ale klož nežádá, a ho i napomenu, nemá

Jemu dána byli. A také zdravým, ac je clilie i zhýli, nemá

dána hýli ; neb v nich nenie nemoci tlesné, ješto duchovní

znamenává; a déve sem ekl, že každá svátosf z toho,

5 žej' ustavena, zbavuje hiechíW, a z podobenstvie tlesného,

v nmž se dje, nco duchovnieho k lomu podobného zna-

menává.

Natolik také svátostí sedmeru hi-iechóv pozbýváme, ale

také vody svaené pokropením, biskupovým požehnáním, když

10 se s pokoru pokloníme : obecnú zpovdí, u prsy udeením

z náboženstvie, vzdechnutím k Bohu, modlitvú, a zvlášt pa-

terem, prosiec, aby nám B('»h odpustil naše dluiiy: almužnu,

i každým skutkem, jenž pocházie z milosti dobré k Bohu neb

k bližniemu. A tak mnoho tmi iny, a nám jsú i neská-

15 záni na pokání, pozbudem hiechíW a zvlášt všedních, je-

likž z menšie neb vtšie milosti pocházejí. Neb dobrý

spasitel, vida kehkost naši, vsej' nám to zjednal k lékaství

skrze smr svi a milosf svatého ducha, jíž zapálí, kohož

ráí: aby tiem horkem lovk jsa rozniecon, pak tiemlo lé-.

•io kastvím byl oištn všech poskvrn.

O smrti.

'J5 Smr také, jakož já mním, snímá hiechy; neb bez po-

teby dobrý Buoh nebyl by tak ukrutné tžkosti pepustil:

ale žej' lovk, zdráv jsa, byl nvem netbav, dobrý Buoh

pepustil tu tžkosf smrti, aby se upamatuje lovk as a v ta

doba, najposledy pustil od svta, nemiloval jeho, vida, ež

30 v nm i jedné pomoci v své núzi nemá, a žádal od Boha

smilovánie, a poznal se, žej' darmo v em jiném jml útchu,

než v Bože. A na dobré lidi asto tžkú smr pepiištie,

že dlúho ležie a tžce, aby pokorn trpiec to, tžších muk
zbyli v istci. Protož a jest dluh smr za hiech pirozený,

•Í5 jehož vina na ktu jest odpuštna, kakž kolivk pokuta zan

zde na svt nikdy nesejde: však jest píina, že se lovk
rozpomene na své hiechy, trp bolesf, i žádá jim odpušlnie,

i nalezne jim ped milosrdným Bohem: a ta mize bolestná

a teskná smrti bude oištnie také hiechóm. Kdyby jen dluh
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byla sinrf hriechu pirozeného, poíiovadž jest jcdnoslajný

liiiech pirozený, byla by také smrf jednoslajná. Ale jeden

lieší jinak, než druhý skuteným híiechem : a s jednoho

Buoh chce zde snieli nkterú vinu, a s druhého \ istci:

protož zde jeden tžší trpí smrf než druhý. A také toho ne- 5

odmluvám, že jednomu chce dáti snad odplatu vtšie pokory;

protož na viccc i pepustí. A to jsú vše boží súdi tajní.

Ale nebuJ nám dosti na tom, ežf jest tak dobrý Buoh, ež

jest to zpósobil, ež i smrf naše zbavuje nás hicchóv n-
kterých; nebf to jen tm iní. klož umjí umieli: ktožf ne- 10

umjí, ještf jim jich móž piciiiiti tžkosf smrti. Budú-lif se

protiviti Bohu dále pro ukrutnosf smrti, tiemf jim viece pi-

bude jich. A kakž koli všecko písmo uí tomu, aby lovk
uml umneti, když uí dobe býti živu podlé vole božie:

však obmýšlévajíc tu ukrutnú hodinu poslední asto a s pa- 15

nití, veliká jest pomoc, umieli se nauili. A ktož umie

umicti, z dávna se nauiv, ten se nebojí smrti, ale žádá jie.

Ale po hiechu ! netolik v svtských lidech, ale také,

ješto chlie duchovnjší býti, mnohé nalezneš, ežf mají smrf

v takú mrzkosf, ež nechtie jie pipustili k mysli, ani kdy 'io

na ni vzpomenuti, ani dadie o ní mluvili, kúc, ano Katun

praví : „že ktož se bojí smrli, ztratí radosf a veselé života

tohoto." A zlé-lij' to ztratiti veselé nemúdré, jemuž jest

nelze Iráti, a nalézti vnu radosf? Slyš, cof die Kristus; ten

die: „Blaženi," praví, „ješto jsú smutni, neb budu utšeni." 25

A opt: „Bda vám, ješto se smjete, neb budete plakati!"

Aj, nebudú-liC plakati, ješto as svého života ztrávie v ka-

kýchs klásciech, v eech marných, nekázaných, aneb v

kteréž koli marného utšenie kratochvíli? Chtjte neb ne-

chtjte, smrf jim vždy pijde ! zdali se jich veselé ne- au

obrátí u plá? nechtli-li by umieti, neb neumie-li umneti,

jsúc zdrávi, i mosejí umieti ! Ale by byli umí-eli svtu, a

pipravili se na však as k smrti, tak by se jich smutek

obrátil v radosf ; aniž by se tak lokli i této smrli , kdyby

o ní myslili asto. Zdali se kto nelekne spieše, když se z 35

nedojepie vytasí nepietel, an se jeho nenadje? ale když

myslí, kak se s ním obierati, a vida, an se bére k nmu,
ne lak se lekne. Dobrýf se ovšem s srdce nelekne smrti,

kterýž umic umieli; ale zlýf se jie lekne, neb neumie
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umieti. Neb jest pedobrá smr a pedrahá ped Hospodi-

nem jeho svalých, ale smr hiešných pezlá.

Prolož, aby se lépe mohli umicli nauili, býváf u pí-

kladech cos bud u pamti držimejšé, znamcnajte tento pí-

5 klad, a snadf jest toho nco i mohlo býti; protož iku: pi-

jdúc k sobe, umyslte sob, jako by pišli k nkterému, jenž

chce umieti, a jsa mládec výtený, bujný, netbav na Buoh

v svém zdraví, nedá den za dnem minul ; a on byl vzácen

svtu v svtském tovaišství, uplelv se u niilosf tohoto svta

;

III s nímž by byl nkterý z jeho najinilejších tovaišóv, an leží

trudn a volaje žalostn, a ka : ,.Okaksú m tžká stonánie

smrtelná obklíila, a bolesti pekelné petžké! E bda mn!
k emu sem se narodil na tento svt ? i pro sem as a inhed

nezhynul, jakž sem se narodil z bicha? Aj té lahody toho

13 svta: poátek života mého byl s pláem a s protivenstvím,

a skonánic v takém hubenství a s bolestí! O smrti! kak jest

hoko na t vzpomenuti srdci kratochvilnému, ještoj' pivy-

klo jen rozkoši. O, kak jsi velme bidká vc, když již pi-

jdeš, a zvlášt tomu, ktož jest mlad, silen, a má libé štstie

20 tohoto svta, jsa vzácen svtu, nejmaje v sboží nedostatku!

Ó, kak bych se byl tomu málo nadál, bych byl ml umieti

tak brzo ! A ty pak, hubená smrti ! vyrazila"s se na m z ne-

dojepie, práv jako by mi byla v stráži stála. Popadla's m
a tisíci provazy uvázala si m, a v železných okovách tá-

25 hneš m s sebú, práv jako odsiízeného k šibenici. Aj

!

sklesv ruce, evu srdcem, žádaje se obinúli smrti, a nenie,

bych ušel. Se všech stran hledím okolo sebe, a nikdž ne-

vizi, by m kto mohl tiem utšiti, a spomoci mi od tebe,

žalostná smrti! Pevnoj' to uloženo, nemtíž se to nikakéž

30 promniti: již mi jest umieti! již slyši hlas smrti, ana volá,

jako radujíc se, a kúc ke mn: „Tys syn smrti! ani sbožie,

ani který domysl, ani pielelé, ani ktei-í známí aneb vrní to

-

vaišie mohu t z mú ruku vyprostiti." Konec jest pišel,

pišelf jest konec: uslavenéf jest, mosí býti naplnno! O

35 Hospodine ! i muši Uiiiieti, nikakéž jest tomu minuti nelze,

tak skoro moši z tohoto svta ! O hrozná ukrutnosti nemi-

lostivé smrti ! ba pohovj, Boha-dle ! pohovj mé mladosti,

pohovj vku ješt nedosplému, nebud" ke mn tak ukrutná,

ani mne vschopnj tak z nedojepic s tohoto svta!"
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A když lo uslyšc lovaiš jeho jeden z múdojších, veco

k nmu: „K milý hrachu! ne tak soho teskni; tatuf e tvá

nelíbí mi se. I zda-li nevioš, cž snnf neshierá ni starého,

ni mladého, ni chudého, ni bohatého? se všemi se obierá

za jedno. Nebojí se bohatého neb mocného, ani se stydí 5

chudým, aneb když mdlého zeli*e, ani jí ostojí najsilnjší.

Nenie jí mrzek starý, a nad mladým se také neslituje: né,

pravdu kúc, velim jich viece potíce dévc, než dojdu sta-

rosti, nežli dá dojíti plného veku. I zdali's mnl, byf jen

samého té smr nenalezla, aneb nesmla se pokusiti o hli- m
néný píiebytek tvé duše? zdali i proroci sú nezemeli? Pro-

tož ne tak sobe teskni; ale obra se k Bohu, i pokánie,

želej, což's zle inil a co's obmeškal. Dobrolivýf jest Buoh

:

])udeš-li i na skonání beze lsti želeti zlého a žádali milosti

jeho, ještét bude dobe. Tof jsú ve nemúdí, ješto byvše 15

živi zle po vše své dni, i želejí, že jim jest nebyli živu, aby

vždy zle mohli initi: ale že sú zle živi byli, toho ncželejí.

A protož ty neželej, cž máš umieti; ale želej, ež's se ne-

pipravil k smrti, byv po vše dni své mladosti a své síly

živ netbav spasenic svého." 20

K tomu ten nemocný odpovd : „Ó mój pieteli ! což

ty mluvíš, abych se kál, abych se obrátil k Bohu ? i-li ne-

vidíš, kak m jest snuzila smr? Aj, lak m jest pežesila

hruoza smrti, a tak m jest tžce svými svazky uvázala, a

takii tesknost pustila na mé srdce, ež všie vcí neviem, co 25

in ! ale, jakož kuroplva, již drží jasláb paznehty svými,

nemilosliv ji trhaje, jest pro velikú lesknosf jako bez smy-

sla: takéžC sem ztratil všicku pamf; nic nemohu mysliti,

jediné, zdali bych se mohl kudy vydicli od nemilostiyé smrti,

jehož však nemohu. Ó kak's m snuzila lioiká smrti ! O šfustné ;,(,

pokánie za zdravic, neb jest bezpené: ale ktož se pozd

bude káti, nebude bezpe; neb sám nevic, práv-li pye
hiechóv, i-li žej' jemu umieti I É hoe nm, cž sem tak

diúho dlil. svým polepšením, a tak sem váhal svým spasením

!

Ó picliš dlúhé prodlévánie obrácením k Bohu, kak's m ob- ;ir.

meškalo ve všem mém dobrém! Zblúdil sem s pravé cesty,

a slunce rozumu a spravedlnosti mn jest nevzešlo. Ustal

sem na cest nepravosti a zatracenie, a chodil sem po ne-

snadných cslách, a nevdl sem cesty božie. É hoe mne I
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coj' mi spomohla má hrdost", a co-lij' mi chlúba sbožie pi-
nesla? všcj' to minulo jako stien, a jako lodí, ješlo pejde

pes vodu, jež i sledu neoslanc na ní; aneb jako stela,

když proletí povlie, a povetie se opt sstiípí, ež nebude

5 znáti, kudyj' povetie proletla: takéž já, narodiv se, inhed

sejdu, a nemohu i žádného znamenie ukázali dobrých skut-

kóv, ale zhynul sem v své zlosti! Má nadje lutová jest

jako dým, jenž vietr vschopí a rozedme; a protož má e
jest v hokosti a slova má plna jsú bolesti, protoj' se smú-

10 tilo mé srdce a oi moji potuchle. I kto mi to dá, abych

byl podlé asóv devních, v nichž bch obleen silu jako

ruchem, a jm jich ješt ped sebú let nco? a abych byl

mohl poznati to zlé, coj' jeho na m pišlo v hodinu tuto ?

É hoe ! ež sem neobmýšlal, ež jest tak pedrahá vc as

;

T5 ale pustiv jako lodí na moi, aby, kamž ji vietr povede, tam

šla ; aneb jako kuou bez uzdy, aby bhal, kudyž ráí : takéž

sem, nesdržav své žádosti, vešken as svój v marnosti ztrá-

vil. A již, jakož rybu popadají na udici, aneb ptáka osidlem,

tak jsem popaden, tak z nedujepie! as jest, minuv, utekl pry,

20 i žádný lovk nemóž jeho odvolali. A co sem ztratil, ztra-

tiv as ! nemohlaj' tak malá chvilka býti, v níž bych byl nemohl

dobyti a uliežeti zisku duchovnieho sbožie, jež nerovn vy-

cházie svú drahotu nad sbožie svtské. É hoe mn nebožci

!

nelzej' mi navrátiti toho dobrého, coj' minulo s asem. É
25 mójBože! i pro sem se obmeškal ? pro sem se tak opoz-

dil ? i emu sem v nelhání tak drahý as zmrhal, ztrávil své

dni v marné ei ? O hrozná tice srdce mého, ež sem byl

snažen u marnosti, a neuil sem se umieti po vše své dni

!

E vy všichni, ješlo vidíte mú biedu, a ješt jste mladi, ješt

30 máte as hodný, vizte mého hubenslvie a vystezte se mú
ztrátu své škody! U Bože ztravte svú mladosf a svój as
v dobrých skutciech, a též hoe nepijde na vy, jakoj' na

m pišlo. O má mladosti ! kak sem t ztrávil neužiten

!

Bujná má mladosf vzdyj' nenávidla Iresklánie pravdy, ne-

35 chtla sposiúchati dobré rady. Aj, kakf sem již padl v osidlo

smrti! lépe by mi se bylo stalo, bych se byl nenarázal, nežli

sem as, jenž mi jest dán ku pokání, lak zle ztrávil. To,

ež sem mieval úmysl dobrý, ale nepoal dobrého; ež sem

chtl vždy sob na mysli, ale, moha, skutkem nedokonal,

18
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oklamaloj' m. Ó to odvláenie, ješto iekacli: „Pak tcJ a

pak led", zajtra a zajtra polepším se," kak mi jest z toho

spletena prodlévánie veliká liúž, jež m v smrf táhne! To
prodléváme mj' obludilo, i jsem obluzen. Zdali to prodlé-

vánie nenie Imbenstvo nad vše hubenstvo? zdali nepodobn s

proto nuzí tesknosf mé srdce ? Aj, všichni moji dnové minuli

sú, snad ptmezidcietma let mého vku pebhlo jest, a ztra-

ceni jsú, zhynuvše u mém nelhání, ež nevd, a sem kdy

jeden den ze všech ztrávil podlé vole božie, tak jakž bych

byl mohl, a jakož sem byl dlužen podlé mého stavu. A pro- lo

tož tiem i jsem zamúcen, a rannoj' liem ve vnit mé srdce.

O Hospodine ! v kakém studu ped tebú i pede všemi sva-

tými stanu na siid, když budu mieli vydati poet ze všech

mých inóv zlých, i z obmeškánie dobrého ! Což viece éci ?

již jest blíž má bieda a etice, již jest vyjíti z tohoto svta is

v neznámý kraj ! Milí moji pietelé i tovaislvo, poslyšte m
ješt: aj ! ve as bych se viece radoval, bych byl kdy ná-

božn spl jediný pater, nežli bych sto hiven zlata a stie-

bra ml. O Hospodine! ež sem se na lo nerozinýšlal, když

sem to mohl obmysliti. A co sem ztratil asu, jenž mi se 20v nenavrátí! na najprudejšiem koni nelzej' ho postihnuti:

zdali by jej bylo odvolati ? Ó, kak sem lohkú a malii vc
pósob, dal asto minuti dobrému asu! nepolebnú vc jed-

naje, upletl sem se asto v neprázde, a obmeškal sem po-

tebnú velme. asto sem ufal, ež mi pomohu jiní, za m 25

prosiec: a sám sem se obmeškal, bych pomáhal sob. Jist

to již vizi, žé k nebeské odplaty užitku platnjie by mi bylo,

kdybych byl ist choval srdce mého i jiných úmyslóv svých

u piemosti pravé, nežli by mi kto jiný, leže kížem let

Iidceti, prosil odplaty nebeské, a já se v tom obmeškal, ež 30

bych cist nebyl. É slyšte všichni, ktož jste pi mém hu-

benství: obmeškal sem se, nepipravil sem sob oleje veselé

v svém svdomí ! budu-li u múdrých žebrati, ješlo jeho mají

dosti sob, nedadie mi jeho, djí mi : „Nebylof by dosti ani

nám ani tob ;" pojdu-li kupovat k tm, ješlo olej prodávají, 33

nenaleznu dobrého; falešný olej prodávají pochlebníci ! Co

mi to pomož, a mi djí: „Mj se dobe, však"s dobrý byl!"

když já vd, ež sem nebyl dobrý? Ó Hospodine! co bych

byl mohl dobrého sob uinili z své mladosti, a neuinil;
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co bych byl mohl bohatslvie duchovnieho shromáždili, i za-

meškal sem! O, kak by již bylo vzácno, což bych byl své-

dom dobrého v sob! O milí pnetclé! vysleztc se škuody

mú ztrátu: donidžf jest as a móžtc, shromaždijte poklady

5 veiití u vné stodoly, a neupadnete v túž chudobu, v ja-

kéž m ležiec vidíte. V tomf záleží najlepšie rada a roz-

šafnosf, ktož by pravým skrúšením za svého zdravic a zpo-

vdí celu, a plným dosti uinním za své hriechy k tomuto

asu trudnému se pipravil, a odvrhl od sebe vše, což vidí,

10 ež mu jest piekazno, a ješto jej luí od vného spasenie.

Ó, kto by se vždy tak ml v svých inech, jako by ml
dnes neb zajtra, aneb najdél této nedle z svta jíti ! E polož

každý vás na své mysli, fako by jeho duše byla již v istci,

a mla deset let hoeti ohnm, a pokusivši toho hoe, byla

15 ješt vrácena, a jediný tento rok jako by mela, v nmž by

sob mohla pomoci ješt; a tu kdyby jí vidti lze bylo

všecko hoe tch pracných duš, ješto trpie muky tžké ukrut-

ného ohn, k nimž by mosila, a by sob zde pokáním ne-

pomohla: zdali by duše každého žalostn k nmu nevolala,

20 a kúc: „O spomoz své dušici hubené, nedaj jí tchto muk

strpti ukrutných! nenadj se do pomoci živých na svt:
každýf má s svtem initi dosti, každýf hledá svého. Viecef

i v zádušních službách hledají lidé cti svtské, nežli úžitka

dušiem svých pátel. Ktožf své duše dobrého neobmyslí, i

!25 co mníš, byt obmyslil jiného?"

K lomu jeden z jeho tovaišóv odpovd : „Já, kak by

bylo peúžilené to tvé nauenie, ktož by toho již byl po-

kusil, jako ty ! Ale kakž koli pevná jsú tvá slova, však se

mnozí na n neobrálie, neb sii svú tvá odvrátili, aby k konci

30 nevidli; majíc oi, nechtie vidti, ani ušima slyšeti; mnie,

by dlúho mli živi býti, ani tbají, by pemýšleli, jsúc zdrávi,

co bude potom. A smrf vždy k nim bží, v každú chvíli

blížéci se, a nkdy i posla svého ped sebú nepošlíc, sama

buchne z nedojepie. A pakli pošle svého posla, tociš ne-

35 moc tžkú : pijdu pietelé, pijdu známí, navštvujíc, i budií

všichni prorokovati, a snad kivdu ; každý vslibuje : „Nebudef

nic, mj se dobe; neboj se, ve as se polepšíš, ve asf ohe
pomine, ve as se upotíš." Atak pietelé tla budi nepietelé

duše, a obmeškají hubeného lovka kehkého. Neb nemoc

18*
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poneiiáhlu mdlí, pirozenic pemáhajíc, a nemocný vždy se

nadje polepšení; a tak opt jemu bude smr z nedojepie,

ještoj' byla k nmu již ped sebú poslala posla. Neb v té

nadji, již sú jemu kiví proroci uinili, leže, nemysle o svém

spasení, cákaje posilenie ; až se i picmóž vše pirozenie, a 5

bez úžitka as a poslednieho rozmýšlévánie pustí duši hubený

lovk, svých lestných pátel poslúchav proroctvie kivého,

a pravého proroctvie, ještoj' ekl Kristus: „Bdte, neviete,

kdyf zlodj pijde," slyšeti necht. Takéž i tchto tvých

eí, kakžf jsú koli spravedlivé, ti, ješto po múdrosti tohoto 10

svta stojie, chtiec býti svtu vzácni, brzo zapomenu, a jakž

jim sejdeš s oí, tak i s mysli. A všakž by lépe uinili ti pie-

telé, k nemocnému pijdúc, by jemu neinili nadje lestné;

a snad by se i upamaloval, když by jej napomínali vrn;
a pakli by se nechtl na to obrátili, ale oni by své uinili. 15

I mli by pictelé u pravd nemocného ne takým kivým

proroctvím obmeškati v jeho dobrém, ale napomenuti, kúc:

„Ktož jest zdráv, aká nemoci, a nemocný aká smrti." Pro-

tož, milý pieteli ! mj se dobe, u Buoh ufaje, a raduj se, ež's

v kostelní jednot a u viee kesanské, a v stavu dobrém. 20

Kakž's koli nebyl živ tak svrchovan, jakž by slušalo: bu-

deš-li toho želeli, dobrý jest Buoh, odpustit", ežf se smiluje

nad tebú, a najviec, když bože lsti budeš úmysla toho, ež,

budeš-li moci, chceš toho rád polepšiti, aneb ežby toho po-

lepšil, by bylo leprv; a pus to k boží milosti, a jest i <i5

tžká vc istcový ohe, a podlé své milosti s tebe senme

tvé poskvrny, nedá t zbavil vného hoe, a ukázal i dal

se vn vidti a kochati se v svém království s jinými

sbožnými svatými. Ve najvtšie muka v istci nenie tak

veliká, poovadž má konec, jako kdyby bez konce bylo zde ;j(i

býti : ano jediná blcha vždy štípe. Protož daj se všeho na

boží milost", želeje, žc's jej hnval tak dobrého, a bu vd-
en, ež jest umel za t ; neb nikudyž nelzej' býti spasenu,

jen žej' Kristus svú smrtí smr tch zahubil, ktož jsú toho

vdní a žádají jie k své pomoci, a v nivem nemají nadje, 35

jen v tom, žej* umel za ny, když jsme jeho, k nmu se

obrátivše pokáním; a naši smr tady pemohl. Protož v do-

bré nadji, ne své spravedlnosti ufaje, ale milosti jeho, a jeho

dosti uinní za tvé hiechy, poru svú duši v jeho ruce."
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K lomu len nemocný: „A protož klož za zdravic má
nadji v takých pníleléch ncbohobojných, a svú útchu, ja-

kož se i s niriii za zdravic oklamává, takéž i naposledy jimi

bude oklamán. A když je osidlo smrti již obvieže, když je

5 napadne jich bieda, uzrie své hoe, ež sú netbali múdrosti

pravé. A jakož jich jest málo, ješto by se ustriec na mé
a na mé ei, opravili svój život v Icpšie: takéž pro zlost

svtskú a nedostatek zapálenio duchovním ohnm v milosti

boží, velméj' jich málo, by v takém to hoi smrtelném byli

10 pi sobe v náboženství, až by pro žádost vného života,

žádajíc býti s Kristem, umeli rádi; ale když jim pijde

hoká, tak je nehotový nalezne, jako ted i m. A protož

nejdu z tohoto svta rádi, ale smr trpoí je bez jich dieky,

jamž oni nechtie; a ješlž se jim to zdá veliké štstie, když

15 všie vcí jako skol, beze všeho rozumu jsúc, nezemu. A
chceš-li rád vdti, kudy to pocházie tak obecné všech ne-

bezpeenslvie: aj, ladyf to jde, ež žádost nepoádná cti,

pielišná pée o tle, milost tohoto svta, a snažnost pie-

lišná chtieti býti bohatu, oslepují srdce lidská, a pivodie

20 k tomuto nebezpeenství velikému obecn lidí stranu vtší.

A protož ktož by chtl s menší stranu zbýti tohoto nebez-

peenstvie velikého, vysteha se nepipravenie k smrti, poslú-

chaj mne; a jakož vidí mú smulnú postavu, tak ji vždy mj
ped oima svého srdce, a ku pamti ji ústavn sob pivo:

25 a brzo uzí, ež jemu bude mé nauenie peúžiteno. Neb z

toho jemu móž pijíti, ež netolik se nebude báti umieti, ale

také bude tak vesele akati smrti, jež jest obecn všem hrozná,

práv jako skonánie všie své práce, a poátka vného št-

stie, a pijme ji s velikú žádostí srdce svého. Jedné to mj
30 v obyeji, aby se piln na m rozmýšlel , a e mú snažn

znamenal a v svém srdci ji uložil pevn, vida ve mn mú
bolest a tici hrozn; rozmysl se, cot má také skoro pijíti:

jakožt sej' mn stalo, takéžt se každému stane; mn dnes a

vám zajtra. É, vezete nam piln, a pomnte noci této, do-

35 adž jste živi ! O svatý Arsení ! blaze tob, že's tuto hodinu

vždy jml ped oima svýma. Blaženýj' ten, kohož Hospodin,

když pijde a potlue, nalezne, an bdí ! štastnýt jest, kohož

pípravna nalezne hodina tato! neb a i velikú ukrutností smrti

mosí vyníti z tohoto svta hubenstvie, však to mine, a on
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piijdo u vné štiislie. Kterúž koli smrtí sejde, bude potom

v odpoinutí; neb se tiem oistí a pipraví, aby vidl Boha.

A v té práci smrtelné budu jeho oslíiehati andlé, a pivedu

jej tam po smrti, kdož jej s veselím pijmu nebeských kóróv

zástupové. A tak smrt jeho tlesná bude šfastné^ veštie v d- e

dicstvo kraje nebeského. Ale bda mn nebožtílíu! i kde

bude mieti nocleh léto noci hubená duše má ? kto ji pijme

vtom neznámém kraji? kto-li jí odtuší vrn, aneb spomoz?

A protož i moši želeti hubcnstvie svého! Staloj' se, obmeš-

kal sem se ; zapletl mé cesty nepictel, naplnil mú duši ho- lo

kostí: co viece éci? Aj, pišel as, již jest pry jíti s tohoto

svta, již dále nelze jest trati, již smrf pišla, již ruce zke-

nule, tvá zžlútla, oi se zavrátilc, zrak se zatmil, petžká

klánie smrtelná bod a mdlé srdce chtie zadusiti; dýchati

již nemohu, jedva duchu popadám : a bh onoho svta jako 15

by mi se mkytal ped oima mé mysli ! O mój Bože ! kak

bidko vidti ábelskú netvárnosf 1 Aj, kak m okliijí pe-

kelných vládci zástupové, cákajíc mé hubené duše, zdali by

ji jim poddal sudce k trýzni! O sidce upiemý! kak mi se

zdá krutý súd tvé spravedlnosti, kak velme vážíš i to, ještoj' qo

se nám malá vc zdála ! Nuž moji pietelé ! již s vámi ne-

mohu déle mluviti, jižf jdu od vás. Cijif však milosrden-

stvie božie, když mi jest dal želeli mého obmeškánic pra-

vým srdcem, jehož všelik ne všem dává najposledy; zbaven

jsem vného pekla : ale vedli m ábli do muk pekelného 25

ohn v istec, a odtud nevyjdu, až jeliž zaplatím do poslcd-

nieho orta \ a nevd, kdy se to skoná. Aj, vizi okem srdce

mého bolesf, trýzi a rozliné muky ukrutné, v nichž mám
býti a lkáti své hoi'e, kto je vie dokud! Aj, mezi jinými

mukami vizi divný ohe, jehož plamen vzcházie, v nmž se 30

vznášejí hubené duše a opte vcíi upadují: práv jako když

u velikém ohni, když msto které hoí, jiskry jako leí v

plameny, ve as vzhoru jdiic, ve as dolov. A hubené duše

takú bolestí žalostn huhhc, volají, a kúc : „E smilujte se,

smilujte se nad námi as a vy, pietelé naši ! É, kde již po- 35

moc našich pátel, s nimiž sme v marnosti byli pro milosf

tlesnu nepoádnú, jimž sme se slíbiti chtli, pro nž sme

se takto hanebn obmcškali ? É, že sme svého spascuie ne-

tbali! Aj hoíme, bolest Irpicc nad i^olcsti, aniž od nich po-
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moci máme ! Aj, trýz a hoe toholo istce vlšie jest muka,

nežli jest která na onom svet : jediná hodinka zde zdá se,

by mt'la sto let hubenslvie a biedy onoho svta ! A nad to

nevidti Boha, an nás byl k tomu stvoil, abychom inhed

5 jej uzeli, jakž bychom vyšli s onoho svéta!" A tak eky
ten nemocný poslednie slovo, postaviv oi v stlupie, pusti

duši.

Tehdy jeden z tch, ješlo tu bchu, poc tžce vzdý-

chati, ano se velikú hrózú Iasú všecky jeho kosti; a obrá-

10 tiv se k Bohu, poe éci : „É kdej' tvá vná múdrosf, Ho-
spodine! neostávaj mne, chlch se uiti múdrosti. Tof mú-
drosf pravá, nauili se umieli dobe ! O kak m jest po-

padlo vidnie smrti této, až mi se zdá, žej' jen pro m to

sej' tak stalo, zdali bych se já liem vystiehl ! Ó pane Bože
15 hrozný a milosrdný! tob dkuji, a v tvú pomoc ufaje, po-

lepšenie slibuji. Velmi sem se užasl, vida toto, aniž sem

se kdy tak rozmyslil, jakž jsem živ, na nebezpeenstvie

tch, ješlo se k smrti nepipravují, jsúc živi, jakož sem se

tienito svým tovaišem upamatoval. Ó kak jest pravá e,
20 žej' lépe jíti v duom pláe, než v duom kvasu, aby se lo-
vk rozmyslil, co má pijíti. Jist mi se zdá, ež tato hrozná

smrf vždy bude užitená mé duši. Vizi to již ovšem jist,

ež zde nemáme toho miesta, jež by vždy trálo; a protož

hodnéj' se bráti k tomu stavu mé duše, jenž má v trati.

25 Umyslil sem, abych se nauil umieti; ani chci dlíti svým
pokáním den ode dne, odlévje svým obrácením. Když jest

m obešla taká hróza pro smrf jiného : kaká pak bude hróza,

nepipravím-li se, až má vlastnic smrf na m pijde ! Ne-

chcif se kochati viece v rozkošech svtských! emuf mi

30 jsú hrdá rúcha, emu svá vole, jež m jest asto v hiech

zavedla? Aj', kakf mi jest tžko trpti malý úraz: kakž pak

trpti tak píkré muky onoho svta ! O kdybych byl déve
umel, aneb i ješt, donidž m pokánie neoistí, co by ve

mn ten ohe onoho svta nalezl toho šeedstvie, jímž se

35 rozmáhá, jako zdejší ohe drvy, pro množstvie mých hie-

chóv a neuinnie dosti za n ! I vd již, co uini : vzdá-

vaje chválu a dieku mému Bohu, žej'm vystiehl milostiv,

nedám své duši zahynuti, ale dám tento krátký as za onen

vný; nechci se kochati zde v nestatenosti, abych pevné
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radosti došel; chci státi po tom, zdali bych se nkterých

poskvrn vystieci mohl pomocí boží a dopuslilých uchovali,

abych den své smrti, jehož nezl)udu nikakéž, ne trýz a pe-

kelných muk hoie, ale véný a veselý pokoj nalezl. O svatý

a milosrdný spasiteli! nepoddávaj m tak hoké smrti. Okak &

sem do té doby velme byl nemúdr, ež sem se netbal pi-

pravovati k smrli, abych zbyl ukrutného hoe v istci, a má

duše, vyjdúc z tla, aby neblúdiec, a zbudúc posmchóv á-
belských, upiemo šlak Bohu svému, jenž ji jest na to stvo-

il, aby jej poznala, poznajíc, vnu milostí milovala, a milu- lo

jíc, vn s ním blažena byla. Dkujif, mój Hospodine! d-
kujif ovšem, že's m tak milostiv vystiehl škuody, a i cizí

ztrátu, a vdechls u mé srdce svú spasitedlnú radu, ka:

Mój synu! pamatuj toto vždy v svém srdci, a donidž's mlad,

zdráv, silen, polepš svého života ; a když již pijdeš k asu is

smrti, a nebudeš sob moci již niímž spomoci, tu se pak

máš jen milosrdenství božiemu poruiti, a žádati, af své

umuenie, své svaté krve prolitie, svú smrf silnú, jež móž

každii smrf pemoci, a své veliké milosrdenstvie na ten súd

položí mezi tebú a svým sudem. A neboj se božie spra- ao

vedlnosti viece, než jest teba, af v tob nepohyne nadje

hodujie a milosf k Bohu. Dobráf jest báz, donidž nebude

veliká pieliš ; nemáf z miery vybhnuti. Ale boj se initi

zle, boj se býti netbavu spasenie, boj se k smrti nepipra-

vovati; poátek múdrosti jest báz božie; boj se Boha roz- 25

hnvati, pomn, ež máš umieti. „Mnohof dobrého picházic,

ktož pomní na smrf," pravíf mudec. A bude lovk mnoho

let živ, a vždy v nich jsa vesel, má pomnieti temného asu
a dní dlúhých, že, když pijdu, minulé vci ukáží, kak sú

byly nestatené. A protož pomni na svého stvoitele ve 30

dnech své mladosti, déve nežlif pijde as snuzenie, a pi-

blížie se léta, o nichž dieš : „Nelíbie mi se;" déve nežlif

se prach vrátí v zemi, z niež jest, a duše se vrátí k Bohu,

jenž ji jest dal. A ty chval Boha, a bu vden: nebf jich

velme málo uchem srdeným znamená asu tohoto neúslav- 35

nosf, a smrti, kak se krade k nmu lestn v každii chvíli;

ukrulnosf muk onoho svta, a odivné štstie bydla králov-

stvie nebeského. Yzve svoji oi a znamenaj, kakf josl i:inoho

oslepených, ješto sú zaveli oi svoji, aby k konci nevidli!
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znamcnaj zástup téžmr bezíslný, cof jich jest podtrhla smrf,

ješto sú, zdrávi jsúc, málo se k ní pipravovali. Milý ! zeti

je, a inóžcš, ješto sú za tebe byli živi, a již jich nenie !

Nkteí byli s tebú v obyeji, nkteí tvoji pietelé neb to-

5 vaišie : tak v krátkém asu, a ly's ješt se nesstaral, zemeli

déve tebe, a ty skoro pojdeš po nich! Byf bylo tch všech

lze otázati, kak jest jich vc, véd, žef by každý jich ekl:

„O kak jest ten šfastný, ktož za zdravic obniýšlé, co má
býti najposledy! šfastný, ktož se hiechóv steže, šfastný,

10 ktož posliichá božie rady, a na však as vždy se snažn

hotuje k smrti!"

A protož, nechajíc všeho, jež nás odtahuje, pilné jest

pizicti o sob každému; neb i žádný nevie, kdy smrf pi-

jde, kak-li jest blíž ; a jakž pijde, tak jest tam jíti, bu kto

15 hotov neb nehotov. Obmešká-li se kto, v tžkých mukách

daleko od utšenie uzí svého hoe. A pakli se kto pipraví

k ní, jakož slušie, pedrahá smrf bude jeho : neb jej dovede

u vné štstie, aby poznal Boha, a s ním hodoval, v nm
se kochal vky vkóm. Jehož nám dopej, Hospodine !

O pohbu.

Po smrti což jiného tlu, než poheb? a na boží mi-

25 losti duše. Protož již také rcem o pohbu. O pohbu já tak

rozumiem: že, jakáž žádosf toho, ktož volí poheb, takýž

užitek. Jest-li žádosf tlesná, s pátely poestn chtieti býti

pohbenu, tu já nic dobrého nerozumiem, jelikož kduši; le
by pro ty, ješto po nm ostanu, ufaje lomu, že jeho známí

30 a pietelé budu na tiem lépe pomnieti, zvolil poheb tu,

kdež jiní ležie jeho pedci: dobrý jest úmysl; aneb, když

ufaje do tch modlitvy, ješto tu picházejí, aneb nkdy budu

picházeti na boží službu aneb na odpustky, a prositi budu

obecn za duše, vzvdúc, že jich mnoho tu hrbí: dobej'

35 voUl. Pakli k kterým duchovním, vida, že krásn vedu boží

službu, má milosf pro boží esf, i volí u nich poheb : takej'

dobrý úmysl; a by i ne ovšem byli nábožní zákonníci:

když jest dobré miloval úmyslem upiemým, neztratí žádosti

dobré.
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Ale já vám to porúiem, mé dietky! poliežíc se štt-
kami svými, kdežf se vám zdá, podlé toho, jakžf as a miesto

bude, tu m kesanským schovajte obyejem; u vásf na

svt najvtší mám nadji jmieli, neb jste mi najviece dlužní.

5

O oistci.

Jest pak ješt lékastvie jedno hiechóm dopustilým,

ktož se jich zde neoistí, ale ovšem velme tžké: toj' po lo

smrti istec. A ta muka, jakž všecko písmo svatých mistróv

praví, jest tžší, než která na svt muka; neb jest táž

muka, jakož i u pekle, jednéž nenie vná ; ale že sme jie

nezkusili, i zdá se nám klam. A dohej' podobné podlé bo-

žie spravedlnosti, ktož zde tolik maje lékaství, jimiž by 15

mohl, by byl pilen svého dobrého, zbýti hiechóv, i nelbá,

aby potom tieže trpl. A když jest múdrý Buoh, nemni, by
neuml nové, jelikož k nám, a neslýchané vymysliti muky,

an jest zde tak mnoho a rozliné bolesti pepustil: ano ji-

nak sada, jinak štpí, jinak bolí udei*enie, jinak ubodenie, ji- ao

nak horko, jinak zima, a v každý úd jinak; a tak i o jiných

bolestech. Prolož když jest zde tak mnoho rozliných bo-

lestí mdlému tlu, co tam duši ? Než jediné to jest tam do-

bré, že tú mukli nemóž se tak rozpáili, by proto ztratil

boží milosf; ale když se pokaje tam a oistí tch všech 25

smrledlných hiechóv, kterýchž sej' zde nedokál, a pocen se

káti, aneb i všedních když se oistí, jichž se jest zde ne-

oistil: do nebes pojde. Neb jest Buoh tak milosrdný jako

i spravedlný, a tak spravedlný jako i milosrdný. Kdyby ten

bez istce šel do nebes inhed, jakž ume, jenž sej' nekál 30

zde úpln, ani ml tak bolestného zarmúcenie pro své hiechy

dobrovoln, nebyl by Buoh spravedlný, neoist jej mukami

onoho svta; a pakli by nesmiloval se nad hiešným, jenž

želé, jakž moha, hiechóv, a žádá milosti, nebyl by milo-

srdný. A protož jistéf jest, ež-t istec. 35

A to také kostel drží, že mnohý, ještoj' v istci trpl,

bude v nebesiech vtšieho duostojenstvie, než mnohý, ještoj'

inhed z tohoto svta do nebes šel: ne proto, by tam v istci

zaslúžil chvály ; ale žej' zde zaslúžil viece, a k tomu zde
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nékteré poskvrny nezbyl. Jako kdyby klo inhed po svatm

kstn nriiiel, inhed by upiemo do nebes šel, neb jest sva-

tým kístem oCišlén ; a druhý po kstu mnoho by pracoval

v dobrých skutciech, a podlé tlesné kehkosti zprznil by

o se nkterými všedními hiechy, jichž by se zde neoistil:

umra, oistil by se jich v istci, a za práci dobru vzal by

v nebesiech odplatu vnu. Ano zde u kniežecích dvoróv

a panských, když se dopustí neho nekto
,

pokáží jeho

vží : všiik potom u vtší své drévní cti bude, než druhý,

10 ještqj' se nikdy vže nedopustil, a tak mnoho nezaslúžil.

Takéž nkto, zde pracovav mnoho, a v nvem pochyb svú

kehkostí, bude oištn toho, a za práci proto odplatu plnu

vezme.

is Dušiem služba.

z toho hoe a z tak tžkého pokánie mohu živí po-

moci umrlým tverem inem : najprv, obtí tla božieho na

svaté mši; druhé, prosbu a modlilvami; tetie, almužnu; a

21) tvrté, když jich pívuzní za n se postie. A ím jest kto

vlšie milosti k Bohu a k svým bližniem, tiem spieše móž

pomoci jim i pevnjie tmi iny; neb praví písmo: „Voli

tch, ješto se jeho bojie, Buoh uiní, a prosby jich uslyší."

Ale nkdy se nahodí, že zlý knz bude za duše slúžili mši.

25 Tomu jest tak rozumti : že mše, jelikož k obti božieho

tla i k modlilvám, vždy jest svatá. Neb a jest zlý knz,

ale kostel jest svatý ; a on jako sluha kostelní a úedník

obtuje tu. ob kostelním pikázáním, né brž samého Boha

pikázáním
; protož již ne on, ale kostel ji obtuje. Práv

30 jako by nkterý hospodá dobrý a bohobojný jml sluhu

neb šafáe nebohobojného; a když by kázal jemu, aby roz-

dal almužnu, proto-li by ta almužna nebyla vzácná, že ji

rozdává zlý sluha? né vru nic: poovadž dobrý a vzácný

Bohu pikázal ji dávati úmyslem dobrým, z toho úmysla do-

35 brého vždy jest vzácná; neb ten viece ji dává, jehož jest,

nežli ten šafá; kakž kolivk dvé dobré lepšéj', než jedno:

neb kdyby i ten dobrý byl, jenž rozdává, byla by dvojitá

dobrá žádosf. A liem inem, ktož jest z pravé milosti a

z dobré žádosti pipósobil které zádušie a nadal, aby urená
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služba byla za duše; a pak ti knžie nebo mnišie, ješto

mají initi tu pamf dušiom, a jsú zli aneb netbavi, že toho

odbudu leckaks, na pospch brebcíc : protof podlé té žádosti

prvnie, ješloj' to zádušé pipravováno, budu mieti užitek

ty duše; a tento netbavý, ješto drží ten úad, bude vinen s

Bohu proto, že netbá toho, v než sej' uvázal. Ale ktož rád

pomáhá spasenie druhým, ten najprv sob dobe iní, a po-

tom jim ; neb se ovšem dobe líbí Bohu, ktož má žádosf

spasenie duš ; aniž ím móž lovk tak brzo nalézti milosf

boží, jako pomáhaje dušém spasenie: le živé ue cest lo

boží a k dobrému jich ponúkaje, le mrtvým z istce tú

vcí tveru, jakoj' tuto povdieno; neb milost' pikrývá množ-

slvie hiechóv. Jíž nás ra obdarovali, Hospodine ! Amen.

O nebeské radosti.

Když pak lovk bude oištn svátostí kostelní, aneb

jakoj' toho doteno déve, a ume, bude-li se všie vcí

oistil zde, do nebes pojde jeho duše; aneb když se oistí, 20

neb pomož jí kto z muk istcových ; a bude v radosti do dne

súdného, a potom i s tlem po súdném dni, tu, kdež bude

mieti nad radosti radosf, již jest Hospodin pipravil tm, ješto

jej milují, a pro útchu zdejší pohrdují, a trpie pro pro-

livenstvie a úkory od zlých lidí a nemúdrých. Neb tam 25

jest hojn vše, což jest dobré; a což jest zlého, nic tam

nenie. A kakž koli nelzej' úpln vypravili té radosti, však

znamenaj Boha-dle ! každý vás, kaká by to radosf jemu byla,

když by již pišel v ten sbožný sbor všech svatých, již

zbyv všie lopoti, všeho nebezpeenstvie, všech nepátel, všie ao

nenávisti, všie bázni, i toho všeho, což kterú stranu móž

zlé býti, a byl u pravé milosti vrné, všem vzácen, všem

mil, anof tebe nekárá i žádný, by ekli: „1 pro nejsi lepší?"

ale by i najmenším byl, budeš všem vzácen v svém poadu;

ani by sám tm závidl, ješlof budu duostojnjší: když po- 35

znáš boží spravedlnost, všef se dobe líbiti bude, což jest

koli Hospodin svú mocí, múdroslí i dobrotu pi-ipósobil svým

vzvoleným ; když uzíš, kak sú divné panny svaté nahradily,

jakož mnozí pravic, pád zlých andélév, a budu v andlóv
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svatých tovarislví, jako s ním v jednom svém kuoni; a druhý

pak kuor bude obecných lidí, ješto sú celosti panenské

nezachovali, ale proto všie se poskvrny oistili : ó kak se

tomu rád dívali budeš! O pi^esbožný! ktož koli jsi, ješto

5 tam pijdeš, kdež i uzíš i jmieti budeš to vše dobré tak

hojné a bezpen, jakž by kto najlép a najhojnéjic i naj-

bezpenjie mohl co dobrého vymysliti , a ješt nerovn nad

to, nežli by ves svt kdy mohl -tolik a tak vymysliti. O lo-

vie srdce, jež jest jen truchlostí, péí, prací, lopotí zde

10 jako obíceno na tomto svt pro rozliné piebhy jeho,

a vždy by rádo utšení : pomysl, pomysl, kaká by to radost

byla, kdyby došlo toho štstie! Otiež své mysli, mohla-liC

by pochopiti takého blahoslavenstvie všichnu radosf ? A vie-

cef pravi : kdyby kto druhý, jehož by všie vcí tak miloval,

15 jako sám se, túž radosf s tebú jml, ješto i ty, jist dvojitú

by radosf ml z tuho; neb tak by se radoval pro jeho do-

bré, jako i pro své. Pakli by dva, neb tie, neb viece jich

túž radosf mli : tak pro každého, jako i sám pro se, ra-

doval by se, kdyby každého tak miloval, jako sám se. Pro-

so tož v té svrchované milosti takého sboru lidského i andl-

ského, kdež i jeden mén druhého nebude milovati, nežli

sám se, nic jinak pro každého zvlášt nebude se radovati,

než jako sám pro se. A když lovie mysl z tak velikého

dobrého svého jedva pochopí svú radosf: kakž pak bude

2a moci pochopiti tolik radostí a takových ? A také jest, že,

jelikož kto miluje koho, tolik se raduje jeho dobrému ; a

jakož v tom svrchovaném štstí každý nerovn viece bude

Boha milovati, nežli sám se, a viece nerovn, než i s sebú

všecky : tak ovšem nerovn viece bude se radovati štstí

30 božiemu, nežli i svému, i všech jiných s sebú. A když tak

Boha miluji vším srdcem, vší myslí i vší duší, všecko srdce,

všecka mysl, všecka duše nestatí v pln duostojenství milo-

vánie Boha : jist se také radovati budu vším srdcem, vší

myslí, i vší duší, lak že všecko srdce, všecka mysl i všecka

35 duše nestatí plnosti všech radostí. Protož ta jistá radosf

nevejde všecka v ty, ješto se budu radovati; ale každý ten,

ktož se tam bude radovati, vešken vejde v tu radosf, o níž

jest ekl Kristus, a die každému, ktož toho hoden bude:

„Mj diek, dobrý a vrný sluho! nad málem byl si vren,
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ustavím t nad velikú vcí: vpjdi v radosf svého pána!"

Dajž to, Bože všemohúcí, bychom lani vešli ! Amen.

Dokonánie knéh tchto. ^

S tiem bud" konec Inilo mým prvým knihám, jež sem

vám najprv, mé dietky! sebral i zporiedil, jakž mi sej'

zdálo ; a potom každému, komuž by byly k utšení a k po-

znání rozliných vcí, kesfanóm rozumti užitených. A lo

žef jsem lovk, mohlf sem poblúditi; a ncjsemf i jeden

mistr, af sem byl i ztrávil v uení prvá léta své ndadosti,

a pobyv v svt, i ješt jej trp: však se ople s knihami,

jelikž mohu, rád obierám. A ne na tof sem psal knili tchto,

aby každé slovo bylo z nich váženo, jako e z tch knih, ts

ješto k bibliji píslušejí : ale komuž se zdá úmysl pravý,

ten jej drž, donidž ho lépe nenauie ti, ješto mohu z práva

nauiti. Ale divné jest do nkterých, že ncchtie znamenati,

pravda-lij', co se praví; ale jen chtie vdti, kto praví. A
zdali jest i oslice pravdy nepovdla Bálamovi duchem sva- 20

tým ? a zdali i po shnilých žlebiech netee druhdy voda

istá ? Protož cožf jest pravdy tuto, to jest od Boha
;
paklif

jest co pochybeno, tof by mnú bylo : jemuž, bylo-li by s

cesty sblúzeno, proši, aby bylo milostiv opraveno , a pakli

jest, na cest jdúc, pochybeno; neb jeden jde cestu, drže 25

se viece strany pravé, druhý levé, a tetí prostedkem cesty,

a nkterý se, jda, podrží té každé strany : protož nedá bych

byl na cest kdež kolivk, prošif, to mi odpuste milostiv!

To pak, a sem kde nkteré vci tuto psal, jichž sem

nenalezl u písm, chci mieti zaplaceno , když pijde onen 30

Samaritán, jenž dav dva penieze, komuž byl poruil ran-

ného, i ekl : „Což naložíš na vice, tof zaplatím." A že

sem nkteré vci v tchto knihách viece psal, jichž sem na

poátce knih nebyl slíbil, tie.m to omluvám, že sem byl ekl

:

„Paklif piiním kniežky sedmé, i osmé, takéf tu budu." Cof 35

jest tu viece, to mi obraf, Hospodine ! i s tmi, ktož v nich

isti budu neb je slyšeti, k sobot dne sedmého a osmého I



Dodavky
z rukopisu pozdjších.

1.

(Ke stránce 59. — Z rukopisu cis. knih. XVII. D. 31.)

Výklad na „Zdráva Maria".

Zdráva Maria, milosti plná ! Dobrým obyejem vešlo jest

v lid bohobojný, že obecn každý rád Matky božie pozdravuje

tmi slovy, jako jest jie pozdravil archangel svatý, když jest jí

zvstoval velikií její radost i útchu všeho svta, a pedivnú chvála

5 boží, že pone, v panenské istot ostaniíc, i porodí spasitele,

jenž svój lid spasí, né vešken svt : ktož budií chlieti jeho býti.

Ale že každá vc vonná, viece-li ji pemietají, viece-li ji trú,

a viece vonie: protož chce mi se pevrci ta sladká slova, a ze-

tieti toho pozdravenie angelského ; a pak, když budete ostejšie

10 zuby k té vci jmieti, potom bohdá ješt to lépe zpehryzáte, aby

s vtší chutí svého srdce to slavné pozdravenie Matky božie vzpo-

mínali. Neb ktož obmyslí ta vonná slova, a srozumí je, co mie-

nie, radostno bude srdce jeho, má-li plápolicí milost k Bohu a

k svým bližním, tak že chvála božie a dobré bližních muož srdce

13 jeho utšiti. A pakli by potuchla milost taká, a mysl byla proto

posošná k ní: tmi slovy, tmi novinami mohla by se roznietiti.

Neb jakož sem ekl : la výborná slova, angelem božím pinesená,

a svatu Alžbtu, matkií svatého Jana, doplnná, velikú útchu

všeho svta i zvláštní radost Matky božie, a pedivnú boží chválu

20 lidem v srdcích nábožných obnovují, ktož je slyší, neb s pamtí

rieká. A zdali nebude chválili Boha v jeho milosti nevýmluvné

a v jeho mcfci, tak že jest proto nezrušil své spravedlnosti, ale

umle v nuídrosti své a v své moci ráil svú milosl vyvésti ne-

slýchánu, aby pro hiešného lovka lovenstvie prijma, lovka
23 k životu najslušnjším poadem navrátil? A poátek té milosti tu

jest ukázán, když jest poslán an^el Gabriel k dievce vdané muži

jednomu z rodu Davidova, jemuž bieše jméno Josef, a jméno dievce

Maria. A vkroiv angel k ní, i vece: „Zdráva! milosti plná, Buoh

s tebú; požehnána ty v ženách!^ Nenie-liž i to nemalá chvála
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božie, žej' mohl a uml spravedliv, i ráil milostiv z prokletého

plemene, z národa lidského, ješlu jtsl v svém neposlušenstvi vné
smrti i prokletie zaslužilo, vyvésti dievku svatií

,
jako cislý a

upiemý prútek z mrzuté zem, z nhož by vyšlo ovoce sladké,

skrze niž by prokletie Evino, i všeho plemene jejieho, odvoláno 5

bylo a k vnému životu pijíti mohlo jejieho bicha plodem po-

žehnaným, a pro niž by i jméno Evino opak bylo obráceno? neb

oné ekli „Eva," a pak této pozdravil angel, to jméno opak obrá-

tiv, zase ka: „Ave!" O šfastná promno! s onií v ráji, rozkoši,

ábel stoje rozmlúváše, táhna ji v osidlo vné smrti: a s tiíto lo

boží posel, angel svatý, nalezv ji v svaté truchlosti, ana se žedí

po spasení svta, žádajíc spasitele svta všeho, jakož byl slíben

u proroctví svatém, a rozncuje ji ku povolení vuole božie, aby

skrze ni, skrze jejie poslušenstvie byl navrácen život vný. Neb

jejie poslušenstvie byl jest poátek spasenie lidského, ješto se 15

jest dokonalo poslušenstvím syna jejieho: jakož Evino neposlušen-

stvie byl poátek smrti, a Adamovo dokonánie. A prolož ovšem

šastná se jest promna stala, šfaslné obrácenie opak všie vet-

chosti. Neb to jest ád pravý, ješto se nám zdá opak ; neb

my sme opak od Boha v hiech a v žádost nepoádnú obrátili 20

se, a z žádosti nepoádné v rozlinú straší: a chce Hospodin tak

spasenie dáti, abychom se zase v ád pravý navrátili od vetchosti

zastaralé, od svta k nmu po svých tlesných žádostech neza-

cházeli; jakož tato svatá dievka byla se jest najprv všie svú ci-

stu myslí k nmu hnula, že jest správn svatý angel jméno Evino 25

opak obrátil, jakož sem ekl, pozdravil jie, a ka: „Ave!" Tak

latin vznie to slovo „ave," jako by ekl esky „bez vé," a pak

že „vé" znamenává strast a biedu nkterakú, to tém všichni do-

be vdie. Protož dobe jest jie svatý angel tak pozdravil, ka :

„Ave ;" lociš „zdráva," beze všie strasti, beze všie biedy kte- 30

réhož koli hiecha! Neb pro hiech jest straší a bieda pišla

lidem, a hiech jest najvtšie bieda. Af jsú jiní nezdraví, neb

se nemohli vystieci hiechuov v svých inech, aneb v ei, neb

v myšlení : ale dievka svatá prázdna jest byla všelikého hiechu i

poskvrnky kteréž koli v najmenšicm skutku ; netolik v skutku, ale 35

také i v lehkém slovu; netolik v slov, ale i v pomyšlení vždy

jest zdráva ostala beze všie poskvrny pstúnstvem ducha svatého

:

najprv jsúci oištna prvé, než se jest narodila, i posvcena; a pak,

a jest mohla hešili prvé, než jest synem božím poela : však

jest nechtla, a mohla jest pomocí boží zvláštní nehešiti, jakž 40

jest nechtla; ale po poetí syna božieho tak jest milostí boží

byla potvrzena, že jest vc hešiti nemohla; a prolož jest jie

angel dol)e pozdravil a vpravd ekl: „Zdráva !" nesa jí to po-

selstvie, jímž jest mla v tom zdraví hýli divn potvrzena.

Pak svatý angel nepojmenoval dievky svaté jménem pro 45

zvláštní její poest, vida jejie duoslojeustvie a své proti ní po-

níženie; jako i dnes menší, pijdúc k vtším, ne jich jménem,
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ale duoslojenslvím budií je jmenovali. Ale my ji jménem menu-
jem, pro zvláštnie k ni náboženslvie, rkúcc : „Zdráva Maria I'* a

že jie ped scltii nevidíme, jako jest l)yla pi-cd anírelem, aby-

chom as poíi jméno jejie ped sel)ií majíc, v srdci ji mli. Ale

5 jakž anjíel ji samu nale?.!, ano s ní jiné nel)ylo, ješto by mohl

byli omyl, které by ekl, i lak samé ekl, jménem jie nejme-

nuje: „Zdráva milosti plná!' Ovšem jest byla plna milosti božie,

jelikž mohl stihnuli pochop duše jejie; a nad to, což by sli-

hnúti nemohl, obstienil ji duch svaly, a horkost rozvlažil milosti

10 vrúcie, že jest mohla v svém télci snésti pravého Boha, jehož

nemohli všecka nebesa oiiklíili. Ovšem jest byla plna milosti,

7. niež jest mla lakií plnost daruov božích, kterýchž jí jest po-
Iehie bylo úplné plnosti nade vše lidi; neb všem jest dal u mieru

a rozdlil, každému udliv, což chtl : ale jí jest dal u plnosti

15 plné své dary, jelikž, jakož sem ekl, mohla pochopiti duše jejie.

Veliká jest plnost daru božieho ji naplnila, když jest v ní Evina

strast promnna, že jest hieeh i šeredsfvie, ješto jest pi po-
etí lidském, nebyl pi ní, ani jest ohyzda strasínho porodu žen

porušených mla v ni niiesla ; neb ist a svat plod požehnaný

20 bicha svého poela jest i porodila, nezbyvši studu panenského.

Memalá jest to plnost dnru božieho, z své krve tak divn v lo-
venství toho poieti v asu, i tak divn porodili, jehož Buoh
otec bez poútka v své vnosti porodil z sebe. Ó divná plnosti

daru božieho ! toho mieti svého bicha plodem, jehož vše od

25 najprvnieho poálka svého pánem má sob; toho podlé mateme
pocti vidli poddána sob, jemuž uefolik klanie se sfvoenie lid-

ské, ale také i andlské, najvyšším jej nazývajíc. Veliká jest

plnost daru božieho to zjednala, že jest jedna dievika, ješto

jest vždy v neporušené istot ostala i v panenství , zahnala

30 smrt bicha svého plodem požehnaným: ješto jest ji, a panna

jsúc lélem ješl, ale potom žena porušená na vešken svt svým
všetestvem a neposlušenslvím byla pivedla ; tam žena oklamána

a dceru dáblovú uinna : a tuto dievka milostí ducha svatého

naplnna, aby byla matkií boží. O klerakií plnost daru božieho,

35 jakú svatost, jakií duostojnosf mla jest jejie svatá duše, ješto

jest duostojnjšie strana jejie: poiiovadž tlo jejie lak jest sválo

bylo, lak duostojno, tak plným darem obdarováno, aby z ástky
jeho v svií božskú osobu syn božie vzal llo sob ! Nemlaj"

u potebných daiech k svrchovanému duostojenslví i žádných ne-

40 dostatkuov, jakož mievají jiní svtí, ješto, a jsú dobrotiví, ac

pokorni ; ale upielišie. neb nedotáhnu ; a též i v jiných šlechet-

nostech ; a byli nábožní, a Boha tak milovali, že jim jedno

duchovnie vc vouila : ale pieliš nedbali potebných podlé spuo-

sobu božieho tlesných vcí; jakož by i ješt takové nalezl. Ale

4.-, svatá dievka tak jest byla plna milosti božie a jeho daruov, že

jest vrúcí milostí boží vela; a proto nesla tlesnu práci, a lak

pracovala, jakž vždy v milosti vrúcí jasnú myslí spatovala spuo-

19
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sob boží, jej ve všem chváléc, jemu se diviec. Zdali jest tlesné

nenesla práce, jsúc u svaté Alžbty, jí posluhujíc jako mlazšie

pietelnice, když jest byla svatého Jana porodila? a pak s Jose-

fem šla do Betléma, aneb se snad vezla volkem a oslíkem, aby

daíi dali ciesaíovi ; a pak ped Herodem utiekala do jiné zem, 5

do Egypta, a opt zase; a viecef jest nesla práce i o dietti

svém tlesné: a však z srdce toho jest neztracovala náboženstvie,

jako jiní, ješto po práci nemohu v náboženství tak pi sob býti

piln.

Protož ovšemt jest ona nade vše svaté z milosti božie plna lo

byla daruov jeho všelikých, plna šlechetnosti, plna viery, nadje i

milosti; nikdy nepochybila u viee, i u veliký pátek, a na zajtie

v sobotu, když všichni apoštolé pochybili, jediná ona sama sslála

u viee plné, v jisté nadji a v milosti pravé kesanské. Protož

ten den v sobotu zvlášt jí est iní kostel svatý. A tak jest 15

byla plna milosti, že jest ve všech vcech múdra, skrovná, silná

i spravedlivá byla. Múdra v tom byla : lepšie vážila jest dráže,

a i nedbala sluti od lidí mezi ženami požehnánu, plod tlesný

majiec, chtiec býti plnjie Bohem samým požehnána, istotu pa-

nenskú zachovávajíc ve všech svých cínech. Byla jest skrovná : 20

v niemž neupielišila ; ale pravé miery dotáhnúc, tu jest sdržela

tak, jakž jest v pravé miee mla všecky šlechetnosti. Mla jest

sílu: držéc se siln dobrého svého v protivenství i v prospšen-

ství; jak jest to zvlášt u veliký pátek ukázala, že se jest v té

žalosti sdržela siln, nic nemúde neuiniec. V veliké té rado- 25

sti sdržela se jest u pokoe siln, když jest byla angelem pozdra-

vena, když k takému pišla duostojenství, že jest mateí Bohu zvo •

léna, když uzela, že jest ona sama ta dievka , ta mladice istá,

o níž bíeše prorokoval Isaiáš, že pone i porodí syna, jenž bude sluti

„S námi Buoh ;" jejíež chvály, nevdúci, by sama byla, v svém 30

srdci pemietáše, blahoslavíec ji, která to bude. Když pak uzela,

že jest sama ta, i v té radosti siln se jest v své pokoe zadr-

žala; a nevd, emu se jest diviti viece : syna-li božicho veliké

dobrot, že jest ráil lovkem býti, tlo z panenské krve v jed-

notu své osoby pijieti; i-li té sbožné panny duostojenství lak veli- 35

kému, a v tom duostojenství tak silné pokoe. Mateí Bohu vzvolena,

a nazývá se dievkií jeho ; vešken svt skrze ni opraven, a ješt

pokorn (dle) svtského bhu k strrší své pišla pietelnici, ale ped
Bohem k velmi menší, k Alžbt, matei svatého Jana! Mla jest

také spravedlnost pinií, lak se k svému Bohu majíc, jakž slušalo; 40

tak k svým slarostám, jakž správné bylo; tak polom k manželu

svému, jakž bylo vždy spravedlivé. Nediv s, cožt ku, a zle tomu

nerozumj, až i uslyšíš, cof tiem miením : ke všemt jest spra-

vedlna byla ta svatá dievka. Najprv svého Boha majíc v duostojnií

poest, ve všem zákonu jeho chtla poslušn poddána býti ; a 45

však nad své slarosty rozumjíc, ducha svatého osviecením umy-

slíla sob, aby do života istotu panenskií zachovala, a by to
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byla vole l)OŽie : ale snad se drzesti l)0je'c, že jest toho ped
sebií nevídala, a ne všeho jí snad pojedná zjevil duch svatý, ne

i hned jest kvapn z úst pravým slibem panenstvie byla zalíbila.

Pak když dána Josefovi, povolila svým starostem zjednáním ducha

5 svate'ho, žádost majíc istoty svaté, vše duchu svatému poruivši,

a ufajíc istoty své zachovánie. A tak jest, zákonnie zdrževši

poslušenslvie, i svých starost pravú spravedlnost zachovala, a bo-

žím zjednáním v panenství manželku byla, a jsúc již dána Jose-

fovi, s povolením jeho a svatého ducha spuosobením pravé, isté,

10 ani kterým kdy pomyšleníkem poskvrnné panenstvo jest zalíbila,

pinii v tom již poznavši vuoli boží. Kterak jest pak k manželu

svému spravedlnost byla zachovala, to jest ze tenie zjevné-, neb

když ekl angel Josefovi : „Vezmi svií manželka s dietlem, utec

do Egypta," or.a s ním šla poslušn jako s svým mužem; a opt
15 zase do Betléma též, aby da dali, I viece jest toho bylo, ješto

nenie o nich vše psáno, tak že se jest nestydla sluli Josefovu

istá dievka, všech angelóv knžna, jakž jest byla s ním v man-

želství pravém, ale bez útraty a bez poskvrny najmenším pomy-
šleníkem panenské své istoty; neb i té jest jie milosti nezba-

<20 vil Buoh, že, jakož jsú tie slavi lidští, manželský, vdovský a

panenský, a v každém jest jeho dobré, ale s nkerakým nedostat-

kem: tak jest každého dobré, ale bez jeho nedostatku, jmla,

aby z každého odplaty zaslúžila a k útše každému byla. V man-

želství jest troje dobré: svátost, viera a plodnosf; ale jest ne-

'ift dostatek ten, že jest ztráta panenské istoty. To jest pak v man-

želství jejiem nebylo ztráty panenské celosti, ani které poprzníko

istoty, ale utvrzenie a slibem pravým dokonánic i svrchovánie

panenského duostojenslvie; ale viera jest byla, neb vrn a ist
milost byla jest mezi nima. Také byla jest svátost, že svazek té

30 viery trval jest v manželství mezi nima do života; nebyl by mohl

Josef v pravd pojieti jiné. Byla jest pak plodnost hojná, a ne

z manželstva jejieho, ale však v manželství, že jest v nm byla,

jakož sem ekl; neb jest to svaté diet porodila, jímž sú nebesa

plemene lidského naplnna. Vdoví stav zámutky a truchlosti

35 na svt mievá, a nehledaje od tohoto svta krátkého a lestného

utšenie, již poznav jeho nestatenosf, své mysli k Bohu pozdvihna,

v nm mievá útchu zvláštní, ekaje božieho smilovánie v pokoe,

v žádosti dobré, a trp prolivenstvie mnohá, hromáždi odplatu

u vném bydle, a svých poskvrn želé mladých svých asuov,

40 v nichž se jest zprznil, a že jest kdy miloval nestatenosf: to

svatá dievka, af ku, v svém vdovstvi po Josefovi nemla jest

želeli eho, nemla jest pro lesknuti sob za léta minulá, aby

setela své poskvrny, neb jest vždy byla istá; ale zámutky

vdovie mievala jest, jakž jest mievala pro svého syna, i polom

45 pro nepokoj apoštolský po svém synu, a když nuzili svaté ke-
síanslvo snad nkteré za nie ješt, jakž koli s múdrostí, však

jest v slitováni žalost mla obyejnú vdoviemu stavu. A také

19^^
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jest v pokoe žádala zprošlnie toholo svta, sladce tÚ7,e'c po
svém milém synu, a velikú cliuf mievajíc v sve'm náboženství ; a

tak jest vždy nebeskú odplatu hromáždila v svém svatém vdov-
ství, ale nebylo jest, eho by želeti mla. Takéž stav panenský

prázden jest té poskvrny tla, ale má v plodnosti nedostatek : 5

ale svatá dievka, vcn panenslvie ziuliovavši, byla jest plodná,

dala jest v panenství požehnaný plod i)icba svého. A když jest

mla všech stavuov dobré bez jich nedoslalkuov, všech šlechet-

ností plnost bez pielišnosti i bez nedoálatkuov takých, jimiž by

která šlechetnost mohla svií plnost v ctnosti potratiti : ale ve 10

všem byla jest múde, siln, spravedliv smrná, ve všem smrn,
siln, spravedliv múdra, ve všem nníde a smrn i spravedliv

silná, ve všem siln, múde i smrn spravedlivá.

Dobi-e jest ji ekl angel : ,,Zdráva ! milosti plná, Hospodin

s tebú !" O dievko svatá! jist jest s tebií Hospodin, když jsi 15

plna milosti té, od niež máš plnost takovú jeho daruov. O kte-

rak jest s tebú výbornjie, než se mnií hiešným ! Ale hle ! k ce-

mul se pirovnach já nestalecný, a ne tolik nestatený, ale hiešný :

ano jest jinak s tebú Hospodin, nežli s angely 5 aniž jest kdy

byl, aniž bude tak s kterým svatým, jako jest s tebú. Za ve- 20

likú vc mají to sob svtí angele, že jest tak s nimi Hospodin,

že jest jich vuoli k své pitáhl, a že jsú poslové a služebníci

jeho vuole: ale jcšl jest nad to s dievkú svat, tak jako s svú

malkú s pepoceslnú ; a lak ona tu velebnost, jížlo angele slúžie

s pedivnú poctí, jakož slušie, smle a svobodn jej nazývá svým 2i

synem. I který by to z angeluov sml éci Bohu, jako jest ona

ekla : „Synu ! co's nám tak uinil, že sme žalosliec hledali tebe ?''

O div nad divy, že to muož kdy v pravd lovk éci Bohu

!

Ale i viecef jest povdl svatý Lukáš, kterakf jest s ni Buoh,

ka: „I bieše poddán jim v poslušenství," tociš jako syn otci ao

a matei, lak bieše Buoh poddán své matce, a pro ni i Josefovi,

znie mysl toho, ktož se umie na to rozmysliti: „Buoh poddán

lidem." O kterakE jest, piln znamenajte , Buoh pro spasenie lid-

ské, ne pro své, ale pro jich dobré, poddán lidem : a pak lidé

hrdí, pro své spasenie, pro své dobré nechlie Bohu lak poddáni 35

hýli, aby lidem spuosobcm božini poddáni byli lak, jakž jest Buoh

zjednal, a nadto vždy chce hýli i proti právu drnii nad druhem!

A ktož pod svým vyšším býti nechce, ktož bezpicmn žádá

býti nad jinými, len, že má Boha nad scbú, proliví se sám soi).

O kterak by bylo hodné, aby jemu Buoh odpovdieti ráil, když 40

nkto mysli nco takového ! jako jest svému poláv odpovdl
apoštolu, a ka: „Jdi pomn, protivnice! nevieš, cof Buoh chce,"'

když se jemu nezdá nepodobné, aby tak bylo, jako jest Buoh

chtl. Ale at iiezajdu dále z úuiysla, navrálíui se k devní ei.
Buoh, jemuž angele slúžie, jemuž poddány jsú všecky moci, ten 45

bieše poddán své matce, a pro ni i Josefovi. A prolož dobe
jest ekl angel: „Buoh s lebúl" Nebyl jest lak s žádným sva-
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tým, jako jest s ní byl; neb tak jest s svatými lidmi, že jest

také viioli jicli k své pitáhl, a nad to jich pirozenie, pravé lo-
vtenslvie, pijal, lovkem se uinil, že rnohú réti lidé nad an-

gely: „S námi Buohl"' Ale ó dievko svatá, ó duostojná matko!

5 s tebút jest nad to výbornjie; neb jest s tebii tak byl najprv

duch svaly, že jest t uistil, posvtil dréve, než si ge narodila;

potom tak osliehal, že's i jedniem najmenšim hiechem nepoprz-

nena ; a pak po poeti syna tvého tak vešken podnt hriethu

všelikého pohasil v tob, že"s hešiti viece nemohla. A tak jsa

10 Buoh s lebú, všecky moci tvé duše, vše tvé tlo tak ušlechtil,

promnil v lepšie, a utvrdil, že vzal tvé isté krve v tvém tle,

a uinil sob a spuosobil tlo pravé z nie, a s tím istým tlem
v tvém biše v takú se jednotu spojil, že syn bozi jest syn Ivój,

a syn tvój jest syn boží. Duše s tlem v lovku nenie tak

15 spojena, jako jest božstvie s lovenstvím, tak s duší jako i

s liem tlem, ješlo jest z tvé krve; neb duši s tlem smrt muož
rozlditi : ale božstvie s lovenstvím nic neroziúí. Když jest

byl umel syn tvój. proto jest i s duší božstvie v jednot bylo,

i s tiem tlem mrtvým, ješto jest vzal z tebe. Aj ! klož niuož,

20 obmysl, klerakt jest Buoh s ní výbornjie, nežli kdy byl s kým!
„Požehnána ty v ženách,^ tak jest ekl angel; ale svatá

Alžbta ekla: „Požehnána ty mezi ženami." Zdálo se jest v zá-

kone starém lidem hrubým prokletie mezi ženami, která jest plodu

nemla : ale svatá dievka znamenáváše ducha svatého prosvcením,

25 že to ped obliejem božím prokletie nenie; ale znamenalo jest

jinú vc duchovní to prokletie. Protož než by byla ztratila i-
stotu panenskií, chtla jest radši toho požehnánie k tlesnému

oku oželeti a nemieti plodu. Rozumla jest ducha svatého na-

uením, že, což jest z tla, tlesné jest: a kdyby nebyl duchem

30 božím obživen plod tlesný, kteraká by v nm radosf byla ? i ne-

vážila toho požehnánie proti panenské istoty duoslojnosli. A pak

Hospodin i toho požehnánie jie neodlúil obecného; dal jí plod

netolik mezi ženami, ale i nad ženy jie požehnav. Mezi ženami

jest požehnána, že jest plod mla, jalová jest neostala; ale nad

3:, ženy jest požehnána v istém, svatém a v pedivném poetí i

porození tak obláštniem, že jest, pannii jsúc, poala, rodiec, i

porodivši, vždy pannu byla, a zuostala vždy v panenství. Od po-

cátka svta toho jest nikdy nebývalo, aniž bude, by která spolu

matei i pannu byla. O duostojné porozenie svaté dievky syna,

40 netolik ono nebeské u vnosti, ale i toto v asu tlesné; í kto

t vypraví duostojn ? V tom jest pak byla ovšem nade vše ženy

požehnána, že jest d;da plod tak výborný, jakož jest doekla
svatá Alžbta, kúc: „I požehnaný plod bicha tvého.'-' O svatá

dievko! i kterakE s tebií mluví tvá rodika, tvá pietelnice? A
45 zdali nerozumie, že ne plod tvój pro t, ale ty pro svój plod

jsi požehnána, že jest tob prvé ekla: „Požehnána ty mezi že-

nami," a potom; „i požehnaný plod bicha tvého." Já mám za
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to, že jesl rozumla, že^s ty pro svój plod požehnána ; ale ne

plod Ivój pro t. A však kdyby ty nebyla požehnána a plna

milosti, kdyby nebyl s tebií Hospodin, ten tvój plod snad by Ivój

nebyl, snad by byl nevzal tvé krve, kdyby nebyla ovšem cista,

aby z nie sob spuosob tlo, v lakii jednotu s ním se spojil. Neb

ac by byl mohl podlé své niohiUnosti i z neisté tlo vzieli a

neist uistiti : však jest slušné bylo, aby ovšem z isté vzal

je ist. Protož vdla jest svatá Alžbta duchem svatým, že^s

ty pro svój plod požehnána, aby najprv byla cista a diioslojna

takého plodu, a polom že^s pro ten svój plod ty požehnanjšie,

a ve všem požehnáni potvrzenjšie ; vdla jest, že^s ty mát pána

jejieho, že jest plod Ivój svtjší tebe; ale v té srdené radosti,

že t jest svú pietelnici, svú rodiku vidla tak velice obdarovánu,

a že jest t zvlášt pro tvíí rozlinú šlechetnost milovala, v níž

t jest znala: jakž mohla, ekla u veliké radosti, že jsi mezi že-

nami požehnána, tociš plod majíc ; a když jie dotklo to pomy-
šleníko, kteraký jest to plod, nemohiíc se /držeti v radosti, e-
kla, jakž mohla, v ei krátké, a pro veliká radost neplné: „i

požehnaný plod bicha tvého!" 1 kto jest tak statený, neku, vy-

praviti, ale obmysliti požehnánie bicha tvého plodu ! O dievko i

matko svatá! neb's navky požehnaného Boha porodila v lov-
enství pravém, aby v nm mohl mieti požehnánie lidský národ,

jím byl pipojen svazkem milosti vné k Bohu otci, a ten tvój

plod byl cesta všem i posila, vjíti na tu horu velikú k samému

vrchu svatého božstvie. Ó svatá dievko ! v tom svém plodu po-

žehnaném ty s najprv nade vše stvoenie požehnána, v tom tvém

plodu má národ lidský nad angely duostojenstvie, v tom na krátce

tvém plodu, jakož jest Hospodin slíbil Abrahamovi, otci tvému,

požehnáni sú všichni lidští národové, le sami nechtie. A obakž

bez toho tvého plodu všecka radosf, všecka rozkoš, vše bohat-

stvie tohoto svta v žalost, v tííhu obrátí se a v chudobu; nebo

jedno v tvém plodu požehnaném jest plná radost, všecka rozkoš,

všeho hojnost, utšenie, bezpenost a pokoj pravý!

O radosti Matky božie a o útéše lidské z toho pozdravenie.
35

Prodlich, mluv o tom slavném pozdravení Matky božie,

i nedclech, jakož sem ekl na poátku, o útše svta všeho

z poselstvie a z pozdravenie toho sbožného, a o zvláštní rado- 4o

stí té svaté dievky, kterak sem koli o boží chvále napovdl:

protož ješt musím viece o tom, a i dosti nebude, pomluvili.

Aj ! nenie-lit to vše veliká božie chvála, co sem koli tuto mluvil,

i nad to, což množ býti vymyšleno, u tch slavných sloviech po-

zdravenie Matky božie, ješto jsú poátek prohlášenie spasenie 45

lidského? Vizmež také, co jest útchy všemu svtu pišlo s tiem

svatým pozdravením, a i v tom také ncmalú uzíme boží chválu;
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spaseníe lidské veliká jest Utéeha miídrým lidem. Utšená jest

véc, kto by se rozmyslil na to, moci býti synem božím ; veliká

jest vc k lakemu ddiclví zvolenu býti! (3 kdyby bylo lze nyriie

obezrieli íiemii oku, v kterakém hoi bylo jest býti ztraccne'niu,

5 jakž i jsii v nm mnozí, nedbavše spasenie sve'lio ; a v kterakém

veselí a v kteraké radosti jsií vykiípení synem božím : jist by

ml nemald útchu z toho zíastnébo vykúpenie, radostn by po-

chválil Boha, že jest kdy to poselstvie seslal na svt lak spasi-

ledlné, a vda, pochválil by i toho dne, v nmž se jest to po-

10 selstvie stalo, nemlíal by, ale k svatému Hehori pístupe, pokikl

by s ním, a rka : ^Tot jest ten den, jenž jest Hospodin uinil!

dnes jest Hospodin vzezel na svého lidu strast, a vykúpenie

poslal! dnes tu srnrE, ješlo bieše Eva všemu svtu vznesla, Maria

jest odehnala! dnes jest Buoh Movenslvie pijal, to, ješto jest

15 vždy byl tiem ostal, a ješto jest nebyl, to píjem, býti tiem ráil ! A
protož tak spasiledlný poátek vykúpenie našeho nábožné pama-

tujme, a veselme se, kúce : „Chvála tob Hospodine!*' O kteraká

jest i to útcha lidu, tak pekrásnú mieti sestru , tak ušlechtilú,

tak výbornú z plemene svého, tak vší poctí peozdobenú, že se

21) jest slíbila najvyššiemu králi. Bohu samému, že ji jest lak ve vší

svatosti zamiloval, nad svá kniežata všech augelských kuoruov jie

povýšil, pro ni a skrze vzácnost její odvolal svój hnv proti ná-

rodu lidskému, a dal jí v asu tlesn poieti i poroditi syna

svého, jehož jest otcem u vnosti, jenž ve všem jemu jest vždy

!í5 roven, jejiehož jest syna k vnému království korunoval a na své

pravici posadil! Ano jest v starém zákon uvzení svém židovstvo

velikú útchu melo, a ješt ten den pamatují, když byl král As-

verus, jsa veliký, i pojal sob za královnu z jich plemene šle-

chetnú dievku, a krásnu i múdrú, jíž Hester iekali, ješto jest byla

30 ped obliejem jeho nalezla milost, a tak na ni byl laskav, že ctil

pro ni všecko židovstvo, pro ni odvolal to své ustavenie, ješto byl

kázal zbíti židovstvo na jeden den
; pro ni všechna kniežata ctili

pálely jejie, jakož by i dnes ciesaové pátely vešken dvuor

ctil, když by zvláštní milost vidli k ní od ciesae : ó ímf jest

35 krasšíe i vzácnjšie naše sestra z našeho rodu Maria ! a ím
(viece) se slíbila mocnjšiemu králi všech krá.luov. Bohu samému,

pro nž vše plém lidské zvláštní est od angeluov svatých vn
mieti bude; neb jest sestra naše nad jich kuory povýšena, jich

paní ustavena, a k tomu jich pána bratrem nám urodila ! A ze

40 všeho toho kohož chváliti máme, než Boha mocného?

Pak jakž mohúc, najposledy, muožem-li, pochutnáme radosti

Matky božie v pozdravení a v poselství tomto slavném; a najprvé

o té radosti rozmyslme se, ješto jest v nadji jmla s žádostí

slibuov božích dokonánie n spasenie obecného všeho lidu, ješt prvé,

45 nežli jí sesláno poselstvie loto. Ale snadné- li jest vypraviti tu

pedivnú jakús radost, s žádostí smiesenú pedivn? neb jest

slýchala i 6Ua v proroctví, že Hospodin odvrátí svój hnv od lidu
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svélio, a spasí jej, \yproslí od dábelské moci, pošle na svt spa-

sitele, narodí se diettem
;
pohanský lid, ješlo ve tmách chodieše

bludu svého, uzí to veliké svtlo ; a bude jeho jméno ku po-

divení, rádce Buoh silný, olec svta budiícieho, knieže pokoje,

rozmnoží se ciesastvie jeho. O svatá dievko ! fy sama znáš tu 5

svii jakiís radost v té žádosti: neb's ty tomu proroctví, to vd,
nad své starosty rozumla : protožes nebyla bez divné chuti, i

pro chválu boží, i pro spascnie lidské, jakož sem ekl. A což

pak, když's tla to proroctvie, ješto jest o poefí toho spasitele

Isaiáš prorokoval, ka : „Aj, dievka poue a porodí syna, jemuž )u

jméno bude: S námi Buoh!" ó kterak's ttí slovo sladce pemietala

v své mysli, anot duch svatý prosvcuje a tvé srdce k tm slo-

vóm rozncuje: neb jest to obyej jeho, tak sladce rozncovati

ty, kteréž puosobí v žádosti dobré. (3 kferak^s blahoslavila té

mladici, která to bude tak výborná, lak duoslojná dievka, s kterií 15

se stane taká milost! i viem a vd do tvé pokory, žeby ráda

jejie byla služebnice, a nevdúc, že"s ty sama výborná ta mladice,

žef se jest s tebií mela ta milost státi neslýchaná. Ty, výborná

dievko ! poieti's mla i porodili syna toho, o nmž proroci, žá-

dostn túžiec po nm, prorokovali, jehož žádali mnozí králi, vje- uo

hož žádosti i sama ty tužila si ovšem radostn. A když pak

svatý angel, a ty lak myslíš o té pes!)OŽné ndí;dici, jakž se

mnozí toho domnievají, s takými novinami vstúpil k tob, a ty

tak žádostn máš radostmi žádost, kdyžE jest vzdl to slovutné

pozdravenie, ka: „Zdráva! milosti plná, Hospodin s tebií ! pože- 20

hnána ty v ženách;" až"s se myslí zamútila v ukeraké úžesti

takých novin, mysléc, kteraké jest to pozdravenie? a najviec pro

ono slovo, snad"s pomyslila, coj' to: „Požehnána ty v ženách?"

Neb kdyžf jest ekl: „Zdráva! milosti plná, Hospodin s tebú !"

nezdá mi se, by proto myslí zamútila se; ale brž mohla se jest ^o

veliká radost v tvém srdci z toho obrazili • neb najvtšie jest ra-

. dost každému, když jest svdom a ji.st svého dobrého, a kto jemu

to vzpomene. A protož, ó dievko svatá! mohIa"s se obradovali, ale

nezamiílili v tchto sloviech ; ila^s v své duši veliké zdravic, ci-

la^s, že jest Hospodin s tebií
;

proto^s byla milosti plna. a to's, ;ir)

vd, rozumla, neb^s ducha svatého pstúnem i mistrem jmla.

Nebo starý Dobeš, když jemu ekl angel bieše: ,.l\adosf tob!"

nevelmi se tiem utšil, že bieše svdom své slepoty; ale vece:

„Kteraká mn muože radost býlí, a já nevidím svtlu nel)eského?"

Ale ty, svatá dievko ! svdoma"s byla zdravic svého, duch svatý 40

posvcovášef lépež lépež nebeským svtlem. Protož nebyla bez rado-

sti v tom angelském pozdravení, kterak's koli. stydlivá ndadicc jsiíci,

zamiitila mysli, mysléc, kterako jest to pozdravenie. a zvlášt,

jakž se mn zdá, pro ono slovo, když ekl angel : „Požehnána

ty v ženách;" a tak's mla s sladkým zámutkem asjakiis utšenu 45

úžesti v tom pozdraveni veiikií radost. Pak si se jiisnjie opt
utšila v radosti svaté, kdyžE jest ekl angel: „Neboj se, iVlaria!
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Dale/.la's milosí ped Hospodinem : aj ! poneš a porodíš syna, je-

muž vzdješ jméno Ježíš, Tent bude veliký, a syn najvyššieho

bude sluti. On( svój (lid) spasí, jemut dá Buoh stolici, aby sii-

dil lid v pravd a v spravedlnosti." A když's tázala: -kterým

5 to má cínem býti? poavadž's muže neznala;" a on tob to vy-

pravil: „ie duch svatý v t sstúpi, a moc najvyššieho to spuosobí,

a ty muže í nepoznáš:" ó kterak jest divná radost, divn smie-

šená s pokoru svatu, v tvém srdci byla, když si pak ekla:

„Aj, já služebnice božie, staii mi se podlé slova tvého!" O vý-

10 horná, ó duostojná, ó prepokorná dievko a matko božie! kterakáj'

t milost zvláštnie obchopila vtom žáddciem povolení vuole božie!

Neb tehdy v tu chvilku ovšem pešfastn z tvé isté krve Hospo-

din tlo sob spuosobiv, lovcenstvie pijal v tvém životu v jed-

notu své osoby božské. I žádná e té tvé radosti, vešken svt
15 nemuož vypraviti ani shodnuti, aniž by i ty sama byla mohla v té

radostí ostati v život tomto, když se jest tak Hospodin shrnul

v tob, když tak neslýchaná vc stala se jest s tebií, kdyby ty

divn obstienna nebyla najvyššieho mocí, a zvláštní ducha sva-

tého rosu obvlažena. Jist a jist divn jest tvíí mladost Buoh

20 obveselil, v níž i dnes mládneš, a vky vkóm mládnuti budeš.

A zdali^s v té radosti nemládla z nova po tom poselství, kdyz's

se již sama na to rozmýšlela, co jest s tehú stalo se divného,

a skrze t svtu všemu jaké sú noviny pišly ? nebo vzdy^s ten

mla obyej dobrý, žc's ráda o takých vcech, v svém srdci je

25 majíc, pemietala myslí, jakož i potom nemlie toho svatý Lukáš,

že's to vše zachovala v svém srdci, o tom pemietajíc. Protož

ku : divn veliks mla radost svdectvím, a chváléc Buoh, když*s

se potom na tu milosí, ješto jest tob jediné chována, rozmý-

šlela, v svém srdci o tom pemietajíc ; a nechtl Buoh, by to

30 tak utajeno bylo tvé veselé, ale ponukl, že^s šla potom k Alžbt
svaté. Tu"s jie svým obyejem pozdravila, a ona, nebyvší pi tvé

peštastnc píhod, prorokovala, jsúc duchem svatým naplnna, to,

ješto jest již bylo, kúci : .1 odkud mi to, že mát pána mého
ke mn pišla? Blahoslavena jsi, že's uvila angelu I požehnaná

35 ty mezi ženami, i požehnaný plod bicha tvého!'' A tak i viece

tvého utšenie mluvila jest s tebií, z nhožt roznietila se tvá ve-

liká radost. O svatá dievko a matko ! v panenství svatém matku

jsi, panenslvie nezbyvši ; matku t nazývá tvá pietelnice pána

svého, a ty"s jeho ješt nebyla urodila ; ale že's jim již poela
40 byla, již byl pravý Buoh v lovenství v tvém živótku, a i v

malém tlci, a však, ku. v plném božství i v lovenství od

prvnie chvilky poetie jeho; prolož již si byla matku jeho. A
tak odivná radost svdectvím v tch eech sladkých tvé pie-
telnice tvú svat mysl rozncováše, až^s jie všelik nemlala, ale

45 hlasn's Boha pochválila. Ját nemohu, ale ktož muož, ten po-

hodni radost její, když jest pokikla u velikém veselí srdce svého, a

s vdností, ne svtské, ale nebeské radosti zachapujíc, a kiíc

20
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k tm eem, ješto k ní mluvieše svatá Alžbta : „Velebíce chválí

duše má Hospodina ! zradoval se jest duch niiioj u Bože mém
spasitedlne'm, že jest vzezel na pokoru dievky své! Aj, proto

blaženu m djí narodí lidští , neb jest mn uinil veliUií vc,
jenž mocen jest, a jehož jméno jest svaté, a jehož milosrdenstvie 5

od národa do národa tm, ktož se bojie jeho. Uinil moc v ra-

menu svém, pyšné v mysli srdec jich rozprášil; ssadil mocné
s stolice, a povýšil pokorných; lané nasytil dobrého, a bohaté

zuostavil laný. Pijal Israele, sluhu svého, rozpomenul se mi-

losrdenstvie svého; jakož jest mluvil k olcóm našim, Abrahamovi lo

a plemeni jeho na vky." Vizte, vizte, a mále t oi, její ra-

dost s takú vdností, a vždy v pokoe, jako by odpovdla
ei své rodiky, když se jejiemu dobrému radováše, když jí bla-

háše, nekryjíc, netajéc ped ní daruov božích; ale s pokoru jsiíc

radostn jich vdná, a jako kúc : „Takl jest, jakž ty dieš : ma- ta

teít jsem pána tvého i také svého; požehnánat jsem mezi ženami,

a pravdu kúc, i nad ženy. A protož duše má velebí i chválí i

sveliie, ne se, ale Hospodina ; neb sama sebú toho nemám. A
jnuoj duch ovšem se jest radoval v mém Bože spasitedlném, jenž

vezel na mú pokoru, na mé poníženie: a já, a rodu králov- 20

ského, ale již ne v královém podlé tohoto svta duostojenství

;

jenž mi uinil velikú vc, že m proto djí blaženu všichni
;
jenž

m lanú milosrdenstvie svého, jehož sem vždy žádala, nasytil

dobrého, a laný zuostavil bohaté, ješto mnie, by mli dosti, by

bohatí byli, a nejsúc; jenž mocného ssadil s stolice, i ssadí vše- 25

cky své hrdé protivníky, a povýší pokorných, jako jest ted po-

výšil i mne.'' Aj , kterakt se jí dobe Ubil spuosob boží , kte-

rakí jest radostn, a vdná jsiíc toho, vypravovala chválu boží

!

A protož"s již skusila, kteraká jest útcha, netolik ta, kteráž zde

muož býti duchovnie radost, ale kterúž již máš i v nebesiech. 30

O Matko božie ! volámet k tob, vzdychajíc v tomto údolí

hubenstvie : utš ny smutné, svoji oi milosrdn k nám obrátíce
;

ukažiž nám požehnaný plod bicha tvého, a pomoz nám dosieci

jeho, a vn se jeho nepúštti, i nynie na této púšti, a potom

v radosti vcné ! Jiežto mn i vám dopomáhaj Hospodin. Tak 35

Buoh daj ! Amen.



11.

(Ke sfráncc 177. — Z rukop. mus. I, C. U.)

O tech slaviech onoho svla.

O pekle.

Abych dokonal tylo knihy o staviech, clici doréci o tech

staviech onoho svta , v nž jdií lidé podlé trojieho svého zaslií-

ženie podlé božieho spósobu spravedlivého. Jeden stav jest pe-
nezastný : len je u vcném pekle, v nmž vn budu ti, kteíž

6 v netbáni na Buoh neuvivše v spasitele, sešli s tohoto svla; a

pakli uvili, ale sd-Ii opt v hiech nelbánie na Buoh zašli pro

svú pýchu, neb pro závist, neb pro hnv, neb pro lenost, neb

pro lakomstvo, neb pro lakotu, neb pro smilstvo, žehy pro které

z toho v em desatera božieho pikázánie nesdrželi, a v tom svój

10 vk dokonali a s tobolo svta sešli, nevyjdúc zde pokáním z nho.

V tom nešcastném bydle jest vné hoe , všem zalracenc(3m

obecné: jakož sií zde na Buoh nelhali, neviec v syna božieho,

nedržíce jeho uslavenie v svale cierkvi, a jdiíc po své žádosti

v hiešiech, Boha nade vše nemilujíc, A lak ku: za lo netbánie

15 na Buoh jest obecná pokuta všem zalracencóm v lom vném
pekle , ztráta bydla nebeského a poznánie Boha , v nmž zá-

leží vný život a radost vná, ješto vycházie nad každý smysl.

O té ztrát aneb škod die svatý Jan Zlatoústý : „By mi deset

tisicóv muk pekelných ukázal, ne takt sob vážím toho, jako odlú-

20 cenu býti od tvái božie, a v nenávist býti Bohu." A svatý Au;?astiu

die : „Bralie ! byt nebylo ohn pekelného, ješt by neslušalo zle

inili : by zlým jen lo bylo odsúzenie, žehy odliíeni byli od

tvái božie; a kdyby nevieš kterií rozkoš jmieti mohli, nevidúc

Boha, ješto je stvoil, a jsdc zbaveni té radosti, ješto pochodí

25 z toho vidnie blaženého : ješt by jim bylo svú tiihií velíco

lkáti pro tu ztrátu, klož sú té sladkosti nco zakusili, ješlo zá-

leží v tom." Ktož by v pravé múdrosti rozuml pravd, ten by

vdl to, cof pravím; rozuml by, kaké je hoe, hýli odlúenu

tvái božie; ale kto je ješt nezakusil té sladkosti, nežádá-li

30 ivái božie vidti : as po boj s muk ohn pekelného. Nenióž-li

koho áka odplaty odtáhnuti od zlého, že s snad zdá jemu malá

vc, co Buoh slibuje : móž s as a toho leknuli, jímž hrozí.

Ale ve, klož by chtl pijíti k sob, uzel by, že nenie

malá vc také radosti vná ztráta. Udá s vidti, kakú lííhu a
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žalosf bude mieti nkterá paní, když k veselí Bklere'mu nepuslie

jie, ješto má za to, žeby tu vzácná byla a slovutná : co pak,

když duše vdiíc, že k tomu jest stvoena, aby poznala Boba a

milovala, a od nho byla milována, a skrze to vzácná byla všemu

sboru nebeskému, i uzí, že je na vky toho odlúena, kak bude 5

bez veliké tesknosti? I nenief lze té veliké ztráty vážiti; neniet

malá vc, Boha na vky odlú6enu býti. Protož, když dtátko

beze ktu sejde, žalost jest otci i matei: ale nad to ten každý

bude hrozné a bolestné v pekle muky trpti, ktož v netbáni na

Buoh hiechy se zšei'dí smrtedlnými, a z nich se k Bohu zde to

neobrátí, nepone pokánie, aby as a oistec onoho svta doistil

jej. Neb i za menšie hriochy, ješto by dobrému všední byli, zlí,

ješto s v netbáni na Buoh zšeedí jimi, muší tžké a kruté tr-

pti bolestné muky u vném pekle, podlé poctu, miery a váhy

tch hiechóv, jimiž s je byl zšeedil, Boha nemiluje, a protiv 15

s pravd jeho v svém pyšném srdci neb v lakomém, aneb v žá-

dosti tlesné libosti; a tu sám v sob každý leptati s bude, v

svém svdomí ten 5rv maje, ješto nikdy neume; bude v kramolu

ustaviném s dábly i s jinými zatracenci, neb každý každého mr-

zeti bude ; a tak ím viece jich spolu bude, vlsie hoe budu 20

jmieJi. A tak zhyne v peklo ta útcha, ješto nkteí iekají:

„Budu-li v pekle, sám nebudu;" neb ml by menší srdenú mrz-

kost, kdyby sám byl: a to spolu s mrziec, vtší muku budií

trpli, hodnií svým hiechóm, nynie na duši, a potom i na tle

po vstání z mrtvých. 25

A pakli die kto : „Kak by tlo v také bolesti na vky trva-

lo?" znamenaj, žef nejedná bude i zde na svt píkrá bolest,

s níž lovk bude dlíího trvati; a nkdy pak nebude lak píkrá,

a umoi brzo : neb pro zkaženie nkterého ze ty živlóv, z nichž

je tlo zdejšie spojeno, ume lovk viece, než pro bolest. A 30

když tla vsianú z mrtvých, aby vzala za své cíny hodnú odplatu

neb pokutu, tak budu boží mocí všemohúcí a múdrostí podlé vole

jeho spojena, že len rád v nebude s moci zrušiti, v nmž
jich život bude záležeti. Atak zlí vždy budií mieti bolest v pekle,

vždy jsúc v smrti, vždy mriíc, ale tak nikdy nedomrúc, až by 35

nebyli.

Móžf dobe tm nesbožným v uši vznicti jako bromem

pravda božie k jich vtšie lici, a kiíc : „I kde jste, ješto na

Buoh nelbášte, svtu slúžiešte, své libosti hledášle i v šeedství

hiiecha? již-li vidíte, jemuž sic nevili, aneb nelhali ste na to, 40

co je vám to vše rozkošné bydlo a povolné pineslo lížitka? co

mli ste jeho na onom svt? kde je ta vaše útcha, ješto nc-

lolik ústy, ale i skutkem praviešte: „Užívajme svta, kochajme

s jako mladí v stvoení krásném, oslavme všudy znamenie veselé

svého, al po nás ostanu jména naše!" což vám již pomož to vše 45

libé, ješto je minulo? zdali nediete již v svém hubonslví, plaíc

a sloníc; „Bda nám, hoe nám v léto tuze! É hoe ! že sme s
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kdy narodili, a že nelze umieli viece! O kterak šfaslný je len,

kterýž je nezašel po marném svtu a po lstivé kratochvíli zabyl-

stvu ! Ale my nenuídí mnchme bláznovstvie život jich, a skonánie

jich beze cti : aj, kterak sú poctni mezi syny božími, a diel jich

a s svatými jeho ! Poblúdili sme od cesty spravedlnosti a chodili

sme po nesnadných cestách. Což je nám pomohla pýcha naše?

Vše je minulo, co s nám na svt líbieše: ale tííha s hoem,
v než sme upadli, nemine nám na vky vkóv!'-'

Ó zlá a hoká vnosti! v bolesti, v trýzni, v rubáni a v

10 kramolu býti vcn, kdež niehož nenie, ktož co žádá, a vše,

což jest, to je tžké a bidké ! O, kto je ekl, že jsi zem za-

pomenutie, zem hubenstva, zem trýzni, v níž nenie i žádného

ádu, ale vná bróza : právt je ekl; anižf je ješt mohl vy-

praviti všeho hubenstvie pekelného , nebt je mohl Buoh na své

15 nesbozné nepátely viece biedy pepustili , než by kto mohl vy-

praviti. O penesbožná dlííhosti, v také lici vc a vc býti, ano

nikdy nemine to hoe! po tisíc tisícóv letech tak jest d^lek u

vnosti konec, jako by první den teprv s poal; aniž móž který

poet asu k vnosti pirovnán býti!

O oistcových mukách.

Druhý stav asu budúcieho na onom svt jest v oistci,

25 ten ohe múdroslí boží zpósobený. V tom stavu jsú tžké muky

;

a ti mají v tch mukách býti oištni , kteíž sú zde kterými

hriechy poskvrnu vzeli : z nichž však k Bohu s prvé , než ze-

meli, obrátili, a zde s poeli pokáním istiti, ale ješt do istá

nevyistiii ani vrúcím milováním k Bohu a horlivým , ani také

30 velikú žalostí na hriechy, jakož hodná byla k oištní, ani po-

káním, utrpením, neb modlitbu, neb almužnami. Ty muky, jakož

pravie svtí otfové, tžší jsú, než které muky tohoto svta.

A to je podobné podlé božie spravedlnosti: ktož zde netbá, aby

lehejie byl vyištn pokáním, že bude potom trpti tžce, ale

35 však ne vn; neb ta žádost a to k Bohu obrácenie u viee vy-

vede je z tch muk, když budu úpln vyistní. To, že sú za

asu ostali hiechu a káti se poeli, uiní v nich, že také ostanu
' jich muky, a dojdu radosti vné. Ale sbožný, ktož s zde tak bez

poskvrny obierá na svt, aneb zde s oistí všech svých poskvrn,

40 že po smrti nebude na jeho duši, eho by s chytil ten pekel-

ného ohn plamen, ale upiemo do nebes pojde. Neb, jakož(

sem ekl: pevelikúE muku, praví písmo, ohn toho mohlt je i

uml Buoh všemohúcí nad náš rozum uiniti, an i zde na svt
rozliným bolestem dal nad tlem panovati, ano bolí ono jinak,

45 a ono jinak: cot pak tam nebude duši muk velikých a rozliných

pro veliké hriechy rozlinými zšeezenie! A když kto zde trpí

cos buJ, móž to jemu ke dvému býti úžlteno : jedno, že skrze
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to bývá oistcn od hriechu; druhé, že, slrpí-li pokorn, zaslúží

chvály. Ale tam v oistci jediné že bude ocislén mukami tmi

;

ale z Irpenie toho chvály i žádné nezasiiiží. A také to jest do-

bré v oistci: že nemóž duše, trpieci tu muku, tak se rozpáiti,

by tím Boha viece rozhnvala; a všecky ty jejie šlechetnosti, 5

které je do sebe na svt jmla, budii jie k nebeské chvále za-

chovány ; ani tiem v nebesiech bude hanbu mieti, že je v oistci

trpla muky: né mnohá u vetšie cti a chvále bude, z oistce

vyjdúc, než nkterá
, jíž nebylo oistce teba ; ale to ne proto

bude, že je v oistci byla, ale že je viece, na svt jsúc, v tle 10

zasliíiila. Neb kdyby byl obraz udlán krásn, a pak prachem

by piprchl: kdyby pak byl oištn od toho prachu, krasší by

byl, než ten, ješto nenie tak krásn udlán, a by i nebyl nikdy

tak poprchl prachem. Tiemí inem i hned upiemo jdú do nebes

dietky, svatým ktem omyté : a starší, mnoho pracovavše, jmvše 15

rozliné ctnosti, své duše jako krásný obraz pipravivše, a k tomu

poprchly jich duše prachem hiechóv, pojdu do oistce, aby tam

byli vyištni, když sú se zde poeli byli pokáním istili ; když

pak vyjdií z oistce a pijdu do nebes, vtší esf a chválu mieti

budil, že byla jich duše, jež je obraz boží, viece cluoslmi ozdo- uo

bena. Ano i zde u dvoróv nkto s dopustí nco, že musí do

vže v káze pán jíti : a když bude vypuštn , v témž bude

svém dstojenství, jako je déve byl, a nebude jemu proto roven

menší, a s je vže i nedopravil.

Protož mýléf s kaciei, kúc : „NenieE oistce na onom 25

svt; jakž kto ume, takí jde aneb do pekla, aneb do nebes.

A jest-li že s je zde viece zprznil , menší chválu v nebesiech

mieti bude." Ale tato oba píklady ukazujcta, že je to nepodobné.

A také, poiiovadž Buoh jest i milosrdný, i spravedlivý: kak by

byl spravedliv, dada bez pokuty miniiti zlému, kdyby ten i hned 30

do nebes šel, jenž je mnoho hešil, a zde, a s káti poal,

však do cista nedokál s? a pakli by s nad takovým nesmiloval,

an s k nmu obrátil, kak by byl milosrdný? Aniž by sprave-

dlivé bylo, by diet, i hned po ktu umra, bylo vtšieho duosto-

jenstvie, že je potom nic nehešilo, než ten, ješto je mnoho pra- 35

coval v milosti božie. Ved rúcha plátna ušlechtilého , at bude

pošpinna, však když vyprána bude, krasšie bude i poestujšie,

než rúcha z keného hrubého plátna, a by i nebyla nikdy po-

špinna. Ale však kuE: tžké jest trpti pstové rány, liíh lítý,

var, mýdlo, aby to špínu vyleptalo! Prolož dobrét by bylo tomu, 40

klož by s zde nezšpinil hicchem, aneb a s zšpiní, ale lépe

zde Icliejším pokáním s oistiti dobrovoln, aby i hned po smrti

odsud šel upiemo v nebeskú radost, než tam musiti bezdky

u veliké tesknosti trpti oistcový tžký plamen a bidké muky.

Z toho však hoe lak velikého, když bude duše všech svých 45

poskvrn vyištna mukami hodnými, vyjde, a bude polom u vné
radosti. A ješt v písm nalézáme tu odtuchu: že živi rnohú
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tverým obyejem pomúliali mrtvým, aby spieše jich duše vyšly

z toho hoe, n ahy ty muky byly jim obleheny. Ale jedné tch

dušem mohii tak pomoci živí, ješto, doiiidž zde l)yli v tomto

život, zasliižili toho, aby jim lo mohlo pomocno byli, což by

5 za n živí inili. 1 kii, že fím tverým miiž býti od živých umr-

lým pomoc:

Najprvé , když za n tu velebnú drahú obt tla a krve

syna božieho na mši svate' obtují, podlé jeho ustavenie té svátosti.

Druhé, prosba a modlilva pomáhá dušem, od kostela i také

10 od lidu jiného, ješto v náboženství modle se za duše svých zná-

mých a svých píbuzných.

Tetie pomoc mohii duše v oistci mieti, když sval almužnu

inie za n

;

tvrtil, když jich píbuzní postí s za n. A ktož rád po-

15 máhá dušem, tiem zashíží, že také bude jemu lížiteno, když po-

tom budií jiní jemu pomáhati. A velmi je to Bohu libo, ktož má
žádost duší spasenie, buto že vede živé k spasení jich, aneb

tuto clverú vcí mrtvým pomáhá.

2» Q nebeské radosti.

Jest stav tetí onoho svta v radosti nebeské a v divném

pokoji, ješto vycházie nad všeliký smysl. Ten stav blažený vše-

niohúcí Hospodin v své inúdrosti a v své dobrot svým pipra-

afk vil, kteíž podlé jeho pikázánie hiechu s vystiehali, aby s
jemu nenelíbili, a podlé jeho svaté rady táhli s i od píin hie-
chu k svrchování , aby s jemu líbili. V tomf stavu jsií duše

svatých; v tvá boží ziec, v níž vše vidie, a mají z nie pinií

radost, jisti jsiic tiem, že po siídném dni, když v svých tlech

30 z mrtvých vstanu , budií vn i v svých tlech oslavených tch
v tej radosti, jakož vidie, že Kristus jest v svém již tle oslave-

ném, z mrtvých v nm vstav; aniž které tesknosti mají, ekajíc toho,

neb tak v tom vidie voli boží. I chtl bych rád nco éci o té

radosti ; ale nelze mi je toho, neku, vypraviti, ale ani pomysliti,

35 cojeBuoh pipravil tin, ktož milují jeho: neb „ani je oko vídalo,

ani ucho slýchalo, ani na srdce lovie vstupovalo , co je Buoh

útchy a radosti pipravil tm, ktož milují jej." A však nechají ku
o tom, což mohu; a my vdúc, že Boha nemóžem i žádnu eí
vymluviti, a však nkdy nco o nm dieme : takéž i o té nebeské

40 radosti. A protož as a na to slušie pomysliti : malá-li je to útcha

a radosí hubenému, když uzí a pozná , že již zbyl hubenstva

svého a nebezpeenství mnohých, a pijde již v jistu bezpenost?

Tu prvú radost sbožní budu jmieti v nebesiech ; neb tu

teprv poznajie práv, co je hubenstvie a nebezpeenslvie na tomto

45 svt , z nhož zvláštní boží milostí jsú vyvedeni, v nmž tak

mnoho jich jest zahynulo a ješt hyne; a tu i to poznají, že jsú

již v pravém bezpeenství.
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Druhá radosl bude a jest sbožným v tom nebeske'm bydle,

když uzie spravedlivú pomstu nad nepátely božími, z niež sú

oni jediné zvláštní boží milostí vyšli, k Bohu s od svta obrá-

tivše, pomoc jeho mvše i proti tlesným žádostem.

Tetic radosí a veliká bude, když sbožní poznají Jábla lak a

velikého nepietele svého a tak lstivého, a již nemajíc na i žádné

pée, viddc, že sú nad ním svítzili a vyšli ze všech osidl jeho.

tvrtá útcha a radost bude v poznání prirozenie: kak divn

vešken svt drží svój bh v pirození; kak s co rodí v zemi i

v moi, živé i mrtvé; kde s eky neb studnice poínají, kde lo

vtrové ; kak s u povtí déšf zarodí, anebo snieh, anebo krúpy,

nebo hrom i což kolivk; poznali, na em je Buoh zemi ustavil,

a divn vody okolo nie, a povlie nad nimi, a nad povtím
ohe pravý okolo všeho na tvrtém miesl ; útchaf bude, i to

poznati osmi nebes prirozenie, v nichž jsú planety a hvzdy; 15

pro v sedmi nebech v každém jedné jeden planeta: u prvniem

Msiec, v druhém Venus, v tetiem Mercurius, v tvrtém Slunce,

v pátém Mars, v šestém Jupiter, t sedmém Saturnus, v osmém

obecné jiné všecky hvzdy; a které je moci která hvzda, a kak

mají divný svój bh, a kak divn spósobem božím iedie vešken !iO

svt ; a kterak jest, a pro jest nad tmi osmi kruhy nebeskými

opt devátý, jenž slove kruh hnutie prvnieho. V tomE zde hvz-

dái velikú útchu mají, dívajíc s myslí tomu jakž takž, a i

nemohu plného v tom zde poznánie mieli: ale ktožt i z najsprosl-

njšieho lidu do nebes pijde, vše to z ziskrz pozná, a bude 25

zvláštní útchu a radost mieti, i v tom vida boží moc všemo-

húcí, múdrosf neobsežitú a dobrotu nevýmluvnú ; né mnohé v tom

i nad to poznají, jehož ani Ptolomeus , ani který z hvzdáv
mohl kdy poznati. Poznají, kak jest, a pro jest ono nebe, ješlo

slove liišfálové, jehož sú nedošli hvzdái vtipem svým, ale jedné 30

v písm jest tak jmenováno, ješto nemá i žádného bhu. A ja-

kož sem ekl: poznáf mnohé vci, tam vejdúc, duše, když vyjde

z tohoto svta, o nichž zde lidé nic nevdie
;

pozná nad tiem i

ono pesbožné nebe, ješto plamenné slove : ne proto, by hoalo

ohnm tiemto, ale že v nm všichni plápolají a hoie v milosti 35

božie, kdež jsú duše svatých, a po dni súdném kdež budu i s

tly svými v svých rádiech; kdež také jsú svatých andlv ti

jerarchie a devt kóróv. V tom nebi jsú všichni, kteíž vidie

tvá boží v svaté jeho trojici, v niž hlediec, mají plné poznánie

všeho, což jest stvoeno, každý sám s, každý druhého, a nade 40

vše chválu boží.

A z toho bude pátá radosí a utšenie, že kteíž tam budu

v lom pezastném lovaiství, každý každého tak bude milovati,

a skrze to jeden druhého dobré vida, lak jeho dobrým, jako

svým radosten bude. Velikót by radost byla a útcha, jedné zieti, 43

dívajíc s, na ten ád toho Jeruzaléma nebeského všech svatých

sboróv, v tom pokoji, ješto je každý smysl pevýšil; neb tol
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jest lo nislo svaté, v nmž jest vidli pravý pokoj. Tof msto
svatJ všecky své zdi i všecky ulice má vzdlány duchovním zla-

tem; jeho brány slkvjí s perlami a rozliným kamenem drahým.

() kak jest toho msta mišfan pesbožný stav ! tam i jeden chd
» nenie. ani slep, ani bclhav , ani kterým neduhem nezdrav, ani

pro truchel ; tam sete Hospodin všelikd slzu s oí svatých.

Kuká by útcha byla jedué patiti na ty pesbožné mšíany a

mstky msta toho v jich odivn slušném poadu, v jich ozdo-

bách: ano každý, atkoli má se všemi jednostajnú výbornií zlalú

'" korunu, však každý zvlášt má nco mimo druhého, ješto podlé

zvláštnieho jeho zashíženie ozdobuje na nm všem obecnú zlatú

korunu.

A jsú nkaké zvláštie ti korunky odivné drahosti, ješto

mimo jiné zvláštie ozdoby troje vítzstvo ukazují kjich cti vné,
15 komuž budu dány:

Jedna je tch, ješto sií svú tlesnu žádost pemohli a pa-

nenskú celost zachovali. V tch korunkách mohu jíti za istým

beránkem, kamž koli on jde. Tak zdá s nkterým — ale já

ani toho jistím, ani odmluvám , donidž bych lépe tomu nauen
20 nebyl: že zvlášt pád angclský má istými pannami neb jinochy

nahrazen býti, aby totiž tolik bylo v nebesiech neporušených

panen a panicóv, jako zlých angelóv odonud spadlo; a pak lidu

jiného toUk, jako i tch panen i angelóv, že tch panen s angely

bude jako jeden kór, a onoho lidu obecného kór druhý. A ti

25 všichni radostn kú : „Svatý, svatý, svatý pán nad pány, král

nad králi, Hospodin, jenž ny stvoil, jenž ny provinilé vykúpil, jenž

ny z své milosti zvolil k této vné blažené radosti, jenž nám pomohl

pemoci všecky nesnadnosti, jenž nás osvielil a nauil, kak by-

chom na té zmatné púšti šli a nezablúdili v onom svtu, jenž

30 nám vlil to svým svatým darem, abychom jej nade vše milovali

i s spolu, a z toho jmli tak hojnií radost!''

Druhá korunka té veliké ozdoby jest tch vítzóv, ješto

tak svt pemohli, že i smrt trpli pro milovánie božie. Na tch
korunkách k jich cti zvlášlnie jako by vyryto bylo nebeským

35 písmem to, ješto cierkev svatá v ymn zpievá o nich, ka : „Aj,

tof ti, k nimž je byl mrzkost vzal svt, donidž je držal! neb

kvtem jalovým jeho nestateným ovšem pohrdali, Krista násle-

dujíc, v nmž mají odplatu dobrií. Ti prchánie lidská lak ukrutná

pro nho pemohli, tvrzšé jsúc, než železa, jimiž je muili ; neb

40 mysli jich pevnosti uikakž nemohla sú roztieti. Mei je seiechu :

a však nereptáchu, jako beránkové, ani žalosliechu; ale srdcem

liklidným mysl v dobrém svdomí sdrželi v divném pokoji !" I

který hlas neb jazyk mohl by vypraviti, co je Buoh muedlníkóm

pipravil odplaty, tak je korunovav peslavnú korunu jich krví

45 slavn zrudnnú

!

Tetie korunka jest tch, ješto Jáhla pemohli a tmy jeho

zapudili, uením pravým svt osvietivše, a stáli udatn bez bludu

31
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v pravd písma svalélio, srdce temná osvcujíc, uciec lid, aby

Isfi ábelské odolali a drželi se pravé viery, k dobrému ponúka-

jíc, ze zlého treskcíc a kárajíc. KtoU v tom setrvá, pravý t jest

vítz. Neb je lak lstiv a siln dábel podstupuje, že onde chce

v libé chvále podtrhnuti a v chlúbu zavésti , onde tžké vzbudí

od jiných protivcnslvie: a v tom v obem jest vítzstvo. A co

je jich také svú lsti zavedl, že jiné uiec, zbliidili sami, jedni na

levo, druzí na právo držiec s pieliš ! Ale vítzí jest, ktož odo-
lá všemu tomu, a nedá s zavésti dáblu v ty úmysly, ješto by

s nemohly sjednati s svatým písmem, a sstojí v hodují upiemo-
sti svým uením. Protot všeliký takový bude tu drahú korunku

jmieti.

O kteraká útcha, zíieti na také zriezenie odplat svatých

v jich cti, v jich zaslúžení : podlé toho, jakož klo, zde na svt
jsa, zaslúžil eho, že i žádnému nemine ani najmenšie pomyšle-

níko dobré, by hojné a oplývajície miery odplaty nebeské ne-

vzalo. Tot by mohl tm sbožným éci, ktož by je vidl v jich

cli: „I kéž vás nynie posmvai ukárají ! ké vás nuzie neboho-
bojní protivníci! Již jste ve cti, již v radosti, ješto s nkdy
zapáláste ped nemúdrých posmievánim !" O radosti nad tu rados,

netolik jedné tomu rádu nebeskému v chvále svatých i angelské-

mu ziezcní tak s dívali, ale i samému býti v lom blahoslaven-

ství, tvá vidúc svwlé trojice, a všech milost vidúc k sob, až i

božím všem jsúc vzácnu, až i Bohu samému, všecky milujíc tak,

jako sami se, a Boha nade vše! VelikáE jest radost z té blaž-

nosti, s Bohem i se vším sborem nebeským hýli v také jednot
pravé milosti. Oliež mysli své, n:uh!a-lit by pochopiti \šichnu

radost z té útchy? Pakí viece pravím: kdyby klo druhý, je-

hož by tak miloval, jako sám se, tuž jml radost, jako i ty,

zdali by dvojic té radosti neml z toho? ncbf by tak onoho ra-

dost byla libá, jako tvá; pakli by jich viece bylo v té radosti,

z nichž by každého tak miloval, jako sám se, ta radost roznino-

žilat by s pro každého. A poiiovadž v tom blahoslavenství

každý celým srdcem, celu myslí i celu duší bude Boha nade vše-

cko milovati, a že Buoh má blažnosí a velebnost nade všecky :

takéž celým srdcem, celu myslí, i celu duší budem s radovali

tak veliké božie velebnosti. A tak veliká radost bude v nebe-

siech všech vyvolených, že každého sídce plno jie bude: ale ona

všecka i v žádného nevejde srdce, než s tolik, což které bude jie

moci pochopiti. A tot jest, ješto die svatý Pavel: „Oko je ne-

vídalo, ani ucho slýchalo, ani je lovku na srdce vstupovalo, co

je Buoh pipravil tm, kteíž milují jeho!" Dajž to, milý Hospo-

dine I abychme t tak milovali, jakž bychom došli plnosti té ra-

dosti, vždy t majíc ped oima. Amen.



III.

(Ke sir. 269 — 282. — Z rukopisu cis. knili. XVII. D. 31.)

Úvod do kostela, kterak biskup iní kajíciemu.

úvodu tak rozumjle, jakoiC biskup uvodí. Donidž byli

nábožní kesfané, byl obyej s prvá, že když nklo uinil zjevný

hiech smrtediný, jako vraždu, cizoložstvo, fará jeho a dkan
poslali jej na rozhešenie a na pokánie ped biskupa , a biskup

j rozhešil jej a dal jemu pokánie zjevné, jakž byl kto hoden.

Mezi jiným kázal jemu, aby za tyidceti dní nechodil do kostela;

ale stával u dveí kostelních vn, a vyhnal jej z kostela zjevn;

a to najviece v prvií stedu u puost byl obyej toho. Pak u

veliký tvrtek pišel s faráem svým a s dkanem ten lovk
to ped biskupa ; a když posvdil fará a dkan, žej" pokorn

trpl pokánie, tehdy jej biskup uvedl do kostela a dáno jemu

tlo božie. Protož velikému tvrtku iekaji Nmci den odpust-

kuov. Takt sej' úvod poal. Protož aC i tajný hiech smrte-

dlný kterýž koli kto uiní, v pravdf jest vyhíen z kostela na

15 chvíli ku pokání ticm inem, jakožt sem ekl. Ale nkdy toho

nekazují knžie, aby tajné vci zjevným pokáním nepronesli : však

slušie na to pomnieli kajíciemu nábožn, když jest k tomu cas

podobný, a ncnie-lif k jinému škodné.

so

o rozliné svcenin.

Jsii také nkteré vci v kostele svatém v obyeji, ješto

nejsú svátosti, jako onch sedm; ale jsií k utšení lidskému a

v!5 k chvále boží : jako svcená voda, hromnice, popelec
,
jehnd,

ohe, ješto u velikií sobotu svtie, a sviece velikononie , ma-
zanci, vajce, beránci svcení; a bylo jest toho viece dieve. Ale

že liem lidé inili leckakés bobonky, a jako kiízla neb áry,

ostali jich, že ne všudy toho inie : jako semena svtili, kvietie

30 na svat Královnu , na svatého Jana minu svalií, edkev v první

stedu v puost
; ješto, když bylo dobrým úmyslem, pkné bylo,

nábožné a krásné modlitby. Ale já o tomto, ješto sem prvé po-

vdl, chci vám povdieti, ještoj" všudy v obyeji, aby toho ne-

vážili jinak, ani k jinému, nežli slušie.

3á 1 pravimf vám najprvé, jakožC sem ekl, žef tylo vci svá-

tosti nejsú, at jsú krásné modlitby v nich, af i náboženslvie

jest pi tom: však ne každému se tak stane, jakožf jsú prosby
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ty, ací by i rád; iiebE Biioli ne vždy uslyší lovka k žádoslí,

ale druhdy k úžilku jeho. Jako voda se svlí, aby byla proti

zlým duchóm kropena, aby oni lu nejmli i jedné moci; a však

to ne vždy bude. Neb ktož okusí tohoto, die knz svt : „aby

byl zdráv na tle i na duši;" a nkto proto nebude zdráv, okuse 5

toho. Ale my prosme za to, což se nám zdá dobré ; a Buoh

pak uslyší, jakž on vie, zej' dobe. Ale v svátostech tak nenie:

ktož koli bude klu, jako jest kest ustaven, jist jest, že to má,

pro nž jest kest; a tak i o jiných svátostech.

Viztež, coj' najprvé svcená voda. Vodu svtie na každú w
nedlí, prosiec Boha, aby byla k zapuzení zlým duchóm ; a takéž

suol, vzývajíc jméno božie, Trojice svaté. Protož slyšné a dobré

jest, na všakú nedli tú vodií ve jm otce, i syna, i svatého

ducha pokropiti každému svého domu, i sebe, jdúc do kostela,

tú žádostí, že se zná, že nenie všie vcí cist obecných hiechóv, 15

aby je ráil Hospodin omyli svú milostí; a též i z kostela jdúc,

jako znaje se, že i v kostele nenie, by se njakým slovcem neb

pomyšleníkem nepoprznil, nenie-li znamenitým, ale malým. Na-

piti se té svaené vody , neb se jí umyti , ktož se i na duši

(uzdraviti žádají), ufajíc do prosby kostelníe
, já nehyzdím; neb 20

božím pepuštním, a zlého ducha pakoslí bývají ly nemoci. A
když svtie vodu, prosie Boha, aby byla ta voda proti všeliké

pakoslí ábelské. Pak ten den ped božím ktním také vodu

svtie, na painf, žej' Kristus posvtil vod ktem svým svatým.

A toho dne krásné jsú prosby rozliné nad tú vodu, aby i do- 23

bytka pokropili bylo úžiteno, pole i domuov, proti pakosti á-
belské. Protož tiem úmyslem muož jí pokropiti dobytka, aneb

soli svaené dáti: a pak Hospodin má to v své vuoli, ráí-li dáli

prospch. Pak u velikú sobotu, a k svatému duchu zvlášt svtie

vodu ke ktu ; neb dieve obecn na velikú noc a na letnice ao

ktili lid. A loj' žehnánie vody, a ješto kižma v ni upustic, jen

k ozdob ktu svatému, ke cli a k chvále boží; ale, jakož sem

ekl dieve, i v nesvcené vod muož kest býti. A též by mohl

papež knzem uiniti, když by chtl koho, i tak jeho nežehnaje,

jakož biskupi žehnají; aneb olej svatý nemocným, neb kižmo k 35

bimování ješto svtie, vsej' to dobrým obyejem a slušným po-

adem; neb žehnánie k manželstvu dliihé a krásné jest; neb po-

kánle zjevné, jakoj' bývalo dieve, s dlúhým žehnáním ; aneb ješto

mši pjí neb zpievají : neb ne v tom záleží svátost, ale jest k

ozdob svátosti, k vtšie nábožnosti, jakož sem ekl. A dobrého 4(i

obyeje ncslušíe rušili; neb ktož by jej navedl, doiie by uinil.

Ale kdež veliká svin uiní dieru, tudiž i malé polezu prasata :

takéž pro veliké lidi najprvé oblevili poadu pokánie zjevného,

až pak i menší nedržíc toho ustavenie. Též žehnánie a poadu
krásného k manželské svátosti ukrátilo (se) na svatbách: a nkde 45

také doskoí veliká svin, ješto nemohu prasci malí. Takéž olej

svatý má krásná žehnánie nad nemocným, i krásné prosby, aneb



o rozliné svcenin. 309

pruovod : nesmiem o tom viece reci. ahy neekli nékto , ješlo

vládnu, bych je zpravoval.

Hromnice svtie, aby lidé nesli je ke cli svaté Královny,

úvod její pamatujíc ; a jest po všem kesfanstvii zvláštníe prosba

5 za ty, ktož je ponesií v svú ruku nábožn. A také prosí kostel

svatý: kdež by koli kdy byly rozejženy v domiech v kúliech,

aby tu neml i žádné moci dábel. Prolož když hrimá, slušie je

rozžicci, aby pro kostelní prosbu ráil Hospodin obrániti, aby tu

nic hrom nemohl uškodili; neb pi tom, ješto chce skoneti.

10 Jestot pak zrcadla, niti, neb cos bud k hromnici vieží , nelíbíí

mi se ; neslušiet k tomu.

Popelec svtie u puost v první stedu na to : aby lidé v

pokoe, beriíc jej na své hlavy, rozpomínajíc se, že jsií popel,

a v popel se zase obrálie, i nebujeli; ale pokánie pijeli za své

13 dévnie hrdosti a neznánie sebe, co jsú sami sebú. O kteraké

jest pak oslepenie lidské, ješt i ten den zabylstvo v bujnosti

plodili kteréž koli, v kolb , v tancích, neb po uliciech, a své

chlípnosti neostali as poi ten den, a nežádati milosti s obcí sva-

tého kestanstvie, nepromnili se v pokoru, nevrátiti- se od pe-
•20 kelných vrat k nebeským, ale vždy po široké cest jíti k svému

zatracení, kdež bude obliípen všeho dobrého a tžce rann ; i ne-

vsliipili na úzká cestu, ješto vede k životu! Razit, dietky mé
milé! ten den popelce upamatujte se, a nebujejte.

V kvtnu nedli svtie jehnd : aby lid nesl okolo kostela

25 na pamt, jako jest Kristus jel do Jerusalema, a lid obecný ke

cti jemu lámajíce vlvie, i metali po cest, kudyž on jel ; a prosí

kostel požehnánie tm, klož k té pamti ponesu ten jehnd
nábožn.

U velikú sobotu ohe svtie, prosiec Boha, což by od toho

30 ohn bylo sheto, nebo roznieceno, aby bylo požehnáno; a ne

aby k škod byl ten ohe, ale k užitku. A takéž svieci velikononí

svtie, a rozejžhú tiem ohnm k obti veerní hodu božieho

vzkiešenie. Pak mazance, vajce, sýr, maso svtie na velikú noc,

aby na to dal Hospodin své požehnánie k užitku lidem.

33 A tak, jakož sem ekl, ty vci svátosti nejsú, ale svcenina
muož sluti ; a ne k jinému, než jsú, slušie jich užívati. Jakož

mnozí zobí jehnd; nebo veznuí jakús vieru marnú, iniec kížky,

když pašijí tú; nebo kostmi beránka svaeného arují žabám:

ano lepe jest, dáti je psuoin shrýzli, neb jest to k užitku priro-

40 zenému lidem; ale což k jinému puosobie, než jest Buoh spuoso-

bil, to jest hiech. A tak mnoho o jiném rozumjte.

Co jest smrt, znamenaj.
45

Smrt jest obecná tak vc, že také (muši) o ní napsati nco,
abych dokonal tyto knihy o obecných kresfanských vcech. A také
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smrt oišílije nkterých hriechuov svií tžkostí peukrutnú na

loino svl. Neb kterakž kolivk smrt jest dluh za hiech pi-
rozený, a však tak úsihié tžkosti dobrý Buoh nebyl by pepustil na

lovka bez poteby. Ale že lovk, zdráv jsa, bude ne tak tbavý

dobre'ho vcného onoho svta, bude tento svt milovati : dobrý 5

Buoh pepustil i tžkú nemoc, a nkdy dlííhií, ped ukrutnú smrtí,

aby se lovk upamatoval, a pustil od tohoto svta milovánie,

vida lest jeho, a že v nm nemá i jedné pomoci v své tžké
núzi ; a lak se as poíi najposledy nauil v pravd, poznaje se,

zej' darmo miloval svt, darmo v cem v jiném, než v svém Bože, lo

ml útchu, i žádal božieho smilovánie. A asto na dobré lidi

Buoh pepúštie tžkú smrt, že dlúho ležie, aby pokorn trpiec,

tžších muk zbyli na onom svt, aneb vtšie chvály zaslúžili.

asto také i náhlú smrt Buoh pepustí, a on vie pro ; a dobrému

nic neškodí umieti náhle. Neb když jest spravedliv lovk, kte- 15

ráž koli smrt potkysí jej, v odpoinutie pijde; a by jinak nebyl

spravedlen dieve, ale liem spravedlen bude, želé-li své nespra-

vedlnosti, jsa v jednot svaté cierkve, a jesl-li jemu míla tak

veliká milost božie v múdrosti jeho a v jeho moci. Pepúštie

také Buoii, že zabit bývá lovk od lovka ; a na kohož to Buoh ao

pepustí, nic pílnjšicho nenie, než stieci se hnvu s pomocí

boží, bránice se jemu, a pomoci božie žádajíce své kehkosti.

iVeb a i pro vinu lovk ztratí (svój život: však) když pokorn
pijme a strpí smrt, ta vina tú smrtí bude jemu shlazena ; a pakli

by nezaslúžil smrti, a pokorn ji pijal, nedada své duše zabili 23

hnvu: to skouánie tohoto života hubeného, a i nuzné, dovede

jej blaženého života a ncsmrtedlného. Ale bda, komuž zdejšie

núze smrtcdlná bude poátek vného pekla, když se i v té núzi

as po najposléz neobrátí k Bohu !

3U

Poheb kteraký má býti, a kteraké zádušie za duše.

A což po smrti psáti V jen o pohebu. Mnohé vci jsú na

poheb, ješto jsú viece k útše živým, nežli mrtvým ku poleh- a5

cení, jehož já ani chváliti umiem, ani hyzdili. Neb takové vci,

ješto nejsú v sob zlé ani dobré
,

podlé úmysla tch, ktož je

iní, zlé mohu býti aneb dobré. A však svaly Augustin chválí

svú matku, žej', chtiec umieti, netužila po pohebu svých starost,

ani by podlé muže svého byla pohebena. A to jesl, praví, že 40

déve za veliké štslic jí se zdálo, když sta dva manžely spolu hrbila
;

ale když napomenuta byla o poliol)u, ekln : „Leckdes ve jméno

božie položte telo, olevšudí je v súdný den Hospodin vzkiesí

:

jen mjte mú pamef na svaté mši pi obtí tla božieho !" ani

co rozkazovala, by jí slovutn pochovali. Prolož, ku, svatý Au- 45

gustin, mluv o ní a prose za ni Boha, velmi vesele to vzpomíná.

Ale však já nehyzdím, klož své starosty pochovají poestn ; aneb
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ac by slarši, elit umieli, nauil mlazšie, ješlo by ovšem veliká

nebyla špatnost ani lirdost. A htož tiein úmyslem volí poheb,

kdež se nadje, že jeho známí budu bývati, aby zaii Boha prosili,

liem pamtlivjie jej vzpomínajíc, dobrý jest úmysl: aneb když

5 vida kde krásuú službu boží, neb šlechetné zákonníky, neb že se

lidé sbieraji lu ve jme boží, i volí poheb, žádaje té služby i

obecné modlitby útaslcn býti, ještoj' za ty, kteíž tu hbie, také

volí dobe.

Ale jáE vám porútiem to, mé milé dietky ! kdežt se vám

10 bude zdáti podlé toho asu a niiesta
,
jakžf m smrt nalezne, tu

m kesfanským pochovajle obyejem: u vást mám správn najvtší

na svt nadji mieti ; neb jste mi najviece dlužní.

A když to tak jest, tehdy, mé milé dietky! lot vám, zdráv

jsa, za svú duši rozkázánie pikazuji: aby najprv Boha milujíc,

15 spolu se milovali. Jižt vás jen dvé jest, a Buoh to vie, dokud

budete. A mnl sem nedávno, bych vás tvero ml po sob po-

zuostaviti! Své tetky v est mjte; dávajte pani Peltrat, což

jste jí dlužní ; a také paní Ann ncdajte býti v uedostaiciech, do-

nidž živa jest. A ještt tebe, Agnežko, prosím, i tebe, Jene : mi-

!ío lujte se spolu v Bože. Stežte se, byt vás zlý chytrý dábel, nc-

pietel všie milosti dobré, neoklamal, a nezboil u vás milosti

:

nemohl-li by jinak, ale skrze duchovnie lidi, ješlo, a svatý život

vedu, však zde na svt, že jsú lidé, plného ke všemu rozumu

ne.mohú jmieti. Protož, milá Agncžko ! nehorli z toho, ani se daj

25 kterým lidem rozdrážditi, jakot bych vás rozdlil nerovn. Vz
to, žet ta nerovnost bývá rovnost. Bratrf má o tob péi mieti,

úroky tvé bez tvé práce dávali; neb kdež tob bude groše teba,

lu jemu nkolika. Ont snad dli bude mieti, ženu, a eled vtší,

než ty; a vizif, že dobru muožeš na to, cožt sem dal, potebu

ao mieti: neb by i desetkrát vice jnila, a chtla tiem bezpiemn
dárkovali, prntot by vždy málo bylo. Pomni, zej' radil svatý

Jeroným oné panue Denietriad, aby se tiem neobvazovala, by

almužny inila sama ; ale aby jejie mát len její poklad do nebes

vzdvihla : lakéž nechžf se s tiem tlesným sbožim bratr obierá.

35 A bude-lit ženu mieti, a dti bude mieti, mj ji jako svú sestru,

za lot prosím, a dti jako své dli. Budú-lit svtsky živi, ne-

upikuj jim ; ale poncnáhlu v dobrot táhni je milostiv od svta

k Bohu s pomocí boží, a bez rozpáí, A tobf, Jene, porúiem
také zvlášt tu sestru na Ivii vieru a na tvú duši, aby vrn pra-

40 coval o ní, jejie úroky nemeškaje vydával jí, a pomn na to,

žel jest neodchýlila dielu svého od tebe. A pak obú vás spolu

prosím, aby rádi tii v mých knihách; a nebyly- lit by které na par-

gamén, ale kažte je napsati písmem dobrým, af k užitku nkomu
budu i po mé smrti. O tom, co by pak uinili za mú duši, ne-

45 myslímt, byt má pamt zde na zemi vna byla, aniž to muož
tak, jakož mnozí mnie, vycházeli; protož nepikazujit vného
platu za svú duši, anižf velím, donidž jest nadje, žebych vnúata
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ml jmieli, by ddíu utrhali ; ale kdyžE umru, z úrokuov neb z

nábytka den první službu zádušní u fary u té, kdež bych byl,

uite mi ; a choJte jen k jedné mši k ofe jedmí, aneb dva-

krát, a což chcete, to muožtc spolkem položiti; nechceí mi se,

byste se mnoho tiílali po kostele. Tetí den, a sedmý, a tideátý ^

tu uite, kdež bych Icžal, takýmž inem, jako první. A rád

bych, by mezi tiem až do tidcátcho dne na každý den zaprosili

jednu mši zádušní tenií, a oieru svú tu položili, jsiíc u nic ži-

voty svými, tu, kdež by byli •, nebí bych radjie, by tu, kdež za mú
duši mla by býti obt na svaté mši tla a krve pána a vykupi- •<

tele našeho, byli vy také, nežli by miesto vás kterého viece n-
kolik mší bylo. A nemohl-li by z vás který tu, kdež bych lé-

zal, býti, ale dopl ty mše u kteréhož by kostela byl neb klá-

štera. A pak, donidž z vás trvá kto pro smrt, aby na každé

léto inili úroní službu tu, kdež bych ležal, aby pitom a kopu is

na to vždy naložili. A pakli by nebylo z vás nkterého na té

služb, ale dada svú polovici té kopy, rozdajž chudým, (a) k tomu

svých grošuov deset, aneb jinú zádušní službu ui, tu kdež bude.

A když z vás jeden sejde, kterýž ostane, drž týmž inem mú pa-

nií, donidž živ bude. Protot nemnoho rozkazuji, aby to tiem ««

milostivjie vyplnili. A také bych nechtl, ulrhna vám, a dáti

jiným ; ale rád bych, by vy, za mú duši potebu majíc, tiem m
milostivjie vzpomínali: neb vy mn a já vám spolu jsme sob
najviece dlužní.



Vysvdili slov a vcí.

A = ale, sed, aber, dodi. Kdež což koli klo žádá , tohoj' jemu

nelze mieti , a proto vždy žádali nepreslaue 265, 36. 310, 14.

— §. = a lo, a ono, ano, et qnideni ; rozliní lídové v tle, a

vše potební 37, 38, — §. = kdež, kdežto, quum. Vidíte to a

vidli sle, kak máti vaše darmo vás nulovala, a vy jí nic dobrého

prvé byli neuinili 43, 24.

A (v rkp. psáno aa) = ale, ale ale, a však. I divím se múdrým
lidem mnohým, ješto sií piln vstali protiv lomu, aby nepijímali

lidé asto božieho tla : á ím by to lépe bj,Io, by tak pilni byli,

uiiec v dobrot, kak se máji mieti ti, ješto chtie asto tlo božie

pijímati ! —§. ^ ach. Cas jest, minuv, ulekl pry, i žádný lo-
vk nemóž jeho odvolati. A co sem ztratil, ztrativ as! 273,

20. 274, 20.

As a = as i, asi, aspo, 133, 12. Ale as aby žel bylo biechu

236, 1. Zpovdí jest každý dlužen as a jediní v rok 236, 8.

—

As po, as pon = asi, pi nejmenším, saltem, wenigstens , 18,

19. 139, 15.

Až = a již, ale již, sed jam, 144, 21.

Beghardi a begyn C^ franc: beguard a beguine, jméno jistých

mnich a mnišek v ISizoz-emi) ^ osoby život klášterní vedoucí,

však nemajíce slibu, 126, 24.

Bhudlný = bchavý, tkavý, toulavý. Aby vdovy šly za *muž , a

nebyly prázdny a bhudlný dóm ot domu 85, 6.

Blilký = blouký, sehr -weiss. Blitké riícho 217, 28.

Bérce — Udo vybírá benii, Steuereinnehmer, Kassier, 156, 15, 35.

157, 9.

Bern = da zemská, Landessteuer, collecta generalis. Bern slov

zde v Cechách obecná pomoc královi 156, 10. 158, 19.

Beseda ^ spolená schzka, neb místo takové schzky, kde se

vede rozprávka, consessus faniiliaris. Klevety pósobiec na besed

108, 35.

Bezbydlé, stav bez obydlí, bez domovu, exilium. Bezbydlé tohoto

svta 5, 8. 233, 21.

Bezd, i,
f. (hez-diek) =r= nucenosf, nevole. Pod bezdtí^^ bezdky,

nucené, M9, 32.

22



314

Bezdtek = kdo nemá dlí. Kiiidcrloscr, 159, 31.

Bezpe, adr. hczpcíný. bez pece. Kdo bude bezpe? 77, 12.

Kak puk liíitšiií moliii bezpe býti? 197, 12. Kloz se pozd
bude káti, nebude bezpe 272, 32.

Bezpémný Qr.f. rus. iipijaniyj) =. úporný, silný, náramný: adc.

bezpíémne - náramné, píliš, velmi. Když se bozpémn milují

pieliš 39, 9. 72, 15. 172, 39. 238, 13.

Bžeti ebo - utíkali ped tíuj, Tugere. Teto clivály nebhajiny

svým bližním pro dobrý píklad 100, 3l>.

Bia hati komu didjroreiti, henedicere, selitr preisen Když Alž-

bta Marii blaiiáše 298, 13.

Bláznovým blázni\ý, ncmou;Irý. IJ.á/.uove panny 112, 2(5. 153,5.

Blažnosf blaženost, bealiludo, (ilúckseli}>keit, 30G, 25, 35.

Blíž, adc. ^ blízko, prope, nalio. 1 žádný nevie. kdy smrf pijde,

kak-li jest blíž 281, II.

Blížež blíže ž ^ blíž n Itliž, PMsliípati k Bobu svii duši blížež

blížež 180, 3.

Bliží ^-. bližší. S lolik jest bliží Bolia neb dali (vzdálenjší) 181.2.

Bobonék — pobonk (sir. d po!, zaltoboua), povra, Popanz, 9,

23. 101, 17.

Bratr, i et bratíc (cul/ecl.) ^ Gebriidcr, fratres. Milá bralie !

5, 3. S kakiís dobru bratí 9, 30. Pro mií brati 89, 23.

Bratíce,
f.

(nn. colfertiri bratr) brati, riebrilder, fratres,

109, 10.

Bratrstvo, - ceili(»\ní s|»okk, ceeli. Ješlo vší obci k škod v

mtech l)ratrslva peblédaji na kolái , nikakéžf to dobré nenie

ItíO, 23. asu /o/io loliz- poali se cechové, nejpiré t mstech^

podlé 7..pasoba néinevhéiio z-iizonili, roi jiiti/tK dornácim nccecho-

vnim bijto k relilié šhod.
Bridký .- obavný, mrzký, 102. 13. O smrti! Kak jsi velme bidká

vc, když již pijdeš 271, 18..

Brzkosf ^ rycblost, hbitost, obratnost. Brzkost mysli 3(), 29.

Brž (coiiipar. adi\ brzy) -spíše, radji, polins, imo, eher, viehnelir.

^ebylot by manželsl>ie istota, ale brž neistota a šeedslvie 90,

29. 93, 33. 139. :', I '/,» nž tob nbtujem. aneb brž již tob
oi)tuji 21 (i, 27.

Budni (impeial. pro budmy) budmc. Budm pilní 249, 8.

Bujeli : bujnli, lu.xuriaro, lascivire
,

pctulari, íibermiilhig scin.

Pro bych biijal, ano lilo zákonníci jsú tak pokorni? 130, 8.

Burda (a (jerm. Biirde) zle, nesnáz, psota 24, H.

Bydlo =- pebývání (na svt), život. My nemúdí mnierliom . by

jich bydlo bláznovstvie bylo, a skonánie jich by nemlo i jedné

eti 24, 17. Dobré bydlo, W ohilehen. 35, 20.

Bylé r bejli, škodlivé byliny, UnKrant. Orá rozliin zemi p('>sobí,

kak by bylé i jiné šKodné kocnie v ni zahynulo 97, 27.

Bys - kment, foniké m-Idií dralK- plátno, byssus . áisscrst IVine

Leinwand 104. 3*^
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Byt,i^l)ylí, dus Sein. Jeden život, jedna mysl a jedna byí 25, 27.

elcst closf, zdraví, iulegritas, Unverschrllieit, Gesundlieit. Ce-

lest údov 192, 11.

Celost panenská _ ncportišenosf, islola, iniegritas, Unschuld, 285,

2. 291, 20. 30.'j, 17.

Clš = toliž, iiand.li, 240, 37.

Cizoložné, -tle díle z nemanželskelio lože, 92, 7.

Což tož - jakkoli, v kleré koli mie, 78, 28.

Cáká ^ nadje, spes, 140, G.

Cákali ^ ekali, shovívali, donfati. Ze Bóli tak dobrotivé dlúlio

cáká 8, 30. V tc nadji leže, nemysle o svém spasení ,
takaje

posihnie 276, 5.

C e 1 e (í ^ lide doniáeí, pokrevní i služební, die Faniilie samnit dem
Gesindc. Ukrulnjie, než slnšie. žen, dlem, neb jiné eledi po-

laje 241, 9.

Celédka ^ eládka, 169, 34.

Cépek u Ievíce t. špalíek pod palou, mor. klátek, Stockel. Byf

Biioli kázal lak dliílié epky u iievíc nositi, ekl by: Sloniil bych

hlavu! 18, 17. To-li k rylieiství slušie, tak dlúlie nositi epky,
lak rozlinými emeny uvázali, ež pro n nenióž rylie býti hotov

poslilnuíli neb utéci 163, 2.'). Spieše by švec duspl škorní bez

lak dliíbýcb épkóv 170, 34. Cf. Nos.

Cích = itedlnosf, smysl, sensus, Siiin. Má pak milosE vzhíiru

pláli nad to nade vše, jež móž býlí kterým ichem uíceno, kterú

podobností obmyšleno, aneb kleni rozumnosti rozumieno 193, 37.

istce ^ oistec, Ffgefeuer, 282, 11, 35, 36. 283, 6. — ist-
cový ohe 276, 20.

istec =: cín, stannum. Kdyby kto prodal islec za sliebro 173, 11.

istji udj. =- istjší. Velím isljí nežli jiní 71, 20.

itedlnosf = smysl, sensus, Sinn. Tieni inem pli itedlnoslmi,

ješto obecn iekámejim pt smyslóv, móž lovk hiešiti smrteln

244, 23. Cf. ich.

rstv = erstev, erstvý, 190, 36.

lice (pro tšlice, Išice, dem. nom. leska) = tesknost, prázdnost,

hoe, cura, aerumna, 28. 33. 273, 27. 2 7 7, 32

tilroba (pro Ištílroba, Išlí útroba) = pr;'z ir.ý žaludek, luný život,

niichterner Magen. Na titrobii, 225, 16.

tniezidcietma (tyi mezi desilima) = lyryadvacet. Za l-
mezidcietma hodin 225, 22.

lvrtanádstý (tvrtý a nad desátý) = trnáclý, 218, 6.

Daj se všeho na boží milost = pust vše k boží milosti, iiberlasse

alles der gíHl!. Gnade. 276, 31.

Dalejší = další, (camp. adj. daly = daleký) 43, 5

Dálež dálež == dále a dále, 119, 9. 201, 33.

Dci, (jen. dcee = dcera, 38, 25.

Dtíný (pro dlinný) = dtský, Kinder-. Dliná léta, lu.ider-

jahre, 14 1, 4 Dliná mladost, 221, 27.
22^"^
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Devielník = nedle devátá od veliké noci nazpt poítajíc, laf.

Sepluagesima eená, 66, 30.

Dieka 277, 14. Smrt Irpoíí je bez jich dieky = bezdn, wider

iluen Willcn.

Dle vdovské odplaty _ pro vdovskou odplatu = 94, 37.

1)1 lib o ven i= dlouhý vk mající, dlouho živ jsoucí, langlebend.

Budeš dlúhoven na zemi 109, 31.

Dlužen ^ povinen 12, 4. Zej" každý dlužen k almužn 254, 5.

Dlužník = vinuík, Schuldiger. Kak jsme dlužni odpúštli dlužníkóm

neb protivníkóm našim 259, 9.

Doba 24, 4. V ta doba =^ v len as.

Dob rod ní (a dobrodictij, nyní dobrodiní 189,32.
D o b r o v o 1 e n s t v ie ; : dobrá, svoi)odná vle, freier \\'ille, 196, 20.

Dojka ^ kojná, lactaiis, Sáugamme, 69, 26. 157, 27.

Dokonaný _ dokonalý, perfectus, vollkommen. Aby podlé svého

stavu byl kcsfancm dokonaným 192, 16.

Doliciti, freqn. doliíovati - dotvrdili, dokázati, confirmare, bewei-

sen, bekraftigcn. Doliovali pravdy 141, 27. 168, 15. 210, 18.

Domov i tý ^ domácí, kdo s kým v jednom dom pebývá, Haus-

genoss, familiaris. Klož o svých a najviece o domovilých péci za-

mešká, u viee jest odpovdl 88, 2.

I) o íi a d ž , doni d ž , doo v a d ž ^ dokud , dokavad , 1 23, 29.

185, 20, 220, 37. 221, 25. 277, 34.

Dopustily ^ eho se kdo dopustil, conimissus, begangen. Hriech

dopustily 222, 11.

Dopustiti se vže . dopraviti se, doiniti se vzení, die Kerker-

strafe vervvirken, 283, 10. Vide Vž.
Dospšný {cf dospli eho -^ dojíti, dosáhnouti) = prospšný,

ílostateíný, wirksam, zureichcnd. Orá rozliná seje semena, aby

se živili mohl i sím i onicm tiem dospšnjie 4, 30.

Do ulát i (do-ufali) doviiti se, 166, 38.

Doviniti se pokuty, t. provinním pokutu na se pivésti, 188, 24.

Drážcž drážež . ím dále, tím dráže, 149, 6.

Devný, devní --^ pedešlý, prior, vorhcrgehend, 241, 11.

Devo — rodový kmen, Slammbaum. A tm kolenóm (stupiim)

nióžeš srozumti v onom devu naped, jestot jest napsáno (na-

malováno) 65, 21,

Druhdy ^ nkdy, asem, intcrdum, zuvveilen. daná und vvanu, 140,

26. 249, 32.

I) ru hý .- jiný, alter. 228, 33.

Druhýnáctý (druhý nad desátý) =:. dvanáctý. V druhémnáclém

rozdleni 219, 1.

Družce ^ bližní, Náchslcr, 116, 34. 241, 6. Protiv Bohu neb

svému družci 212, 14.

I)rzes[= drzost {cf, eelesí = celost), smlost, opovážlivosf, leme-

rilaí, Keckheil. Snad se drzesli bojéc 291, 1.

Držinijší {^comy. ailj. držiuiý) držcmný, pevný, haltbar, fest.

Tamt držimjšé 271, 4.
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Dus ((jen. plkir. subsl. duše)= duší (rkp. s. knih. má dtakráte duuš_
dúš), 105, 22. Prarr.ých dus 275, 17. Spasinie dus 284, 10.

Dva nad cel (dva nad deset) = dvanáct 12, 13.

Dvornosí ^ podivnosf, cnriositas, 11, 23. Škodné dvornoští ^/)ro

dvornosli) 170, 31. Leckakých dvornosli novýili vymýšlenic 242,28.
Dvorný ^ podivný, curiosus, wunderhar 170, 27.

Dvorský ^ hiiflicli, hufisch, aulicus, 84, 38.

K, in/erj.
,
ježto znamená njaký zármutek — ach, weh, eheu! (r rkp.

cis. knih. i r mus. psáno tz-dy ee na znamení délky toho slovce).

K bych se rozlúíe s tlem i byl s Kristem! 50, 32. 137,39.220,
29. K bda mn! k ternu sem se narodil na tento svt? 271,

12 272, 39.

Ež, conj. = že, dass (f//e Jung. ex relat. ježe =_ quij. Ež-t_že
jest, 282, 35.

Já (srov. nm. ja, nynjší eské jo, luz-, haj) = ano, san, 275, 26.

Jakýž takýž ^ njaký, jaký kolivk, talis qualis, irgend cin, wie

immer beschairen, 179, 38.

Jalová = neplodná. 293, 34.

Jamž ^ kamž, wohin, 277, 14.

J e'd e n, Nojsemt i jeden mistr — nojsemt nižádný mistr, 286, 11.

Jedné', jedno = jen, jenom, tantum, nur. Jedné to mj v oby-
eji, aby se piln na m rozmýšel 277, 29. V sedmi iicbcob v

každém jedné jeden planeta 304, 16, Že jim jedno duchovníc

vc vonila 289, 43.

Jedva = ledva, vix, kaum 278, 15.

Jehnd, u, m. collecl. == berušky, koiky, amentum. Kaizchcn an

Báumcn, 307, 25. V kvlnii nedli svtie jelind 309. 24.

J e I i = jali, a rerbo jieti, jmiíti, gefangen nehmcn. A by ho li byli

jeli, nebyl by tiem mnoho ztratil 264, 21.

Jelikž, jelikož. Zpósobí s tolik, jelikž (tantum, quautnm) jemu
jest pezieno 11, 15. Že chudým nemohli škoditi tolik, jelikž

by rádi 148, 1?. Jelikž miluji, s tolik jest mé (quantum — tan-

tum) 34, 13. — §. Tolik bude áblových vladaóv mieli, jelikož

v um hiechóv bude vévoditi (lot — quot) 50 , 20. Jelikž

klo pišel jest k té milosti, s tolik jest pišel k svrchováni 181

1. - §. - pokudž, in wie fern, 20, 29. 162, 26. 187, 33.

216, 7. — Jelikož k nemu _^ co se -"ho dolýe, in BetrelV,

rncksichtlich, beziiglich, quond, 151,11. 229, 34. 281, 28. Nemui.

byí Buoh neuml nové
,

jelikož k nám , a neslýchané vymysliti

muky 282, 18. Že mše. jelikož k obti božieho tla i k mod-
litvám, vždy jest svatá 283, 25.

Jcliž = leda, le, nisi, 57, 38. Od najnizšich ponúc, až se jeliž

u naj»yšších mli bychom slaviti 178, 6. Odtud nevyjdu, až jeliž

zaplatím do posledniebo orla 278, 26.

Jerarchie = hierarchia, svatý ád. svatovláda, 118, 18.

Jenž {acc. mase. ;jro jejž). Hiech pirozený, jenž táhnu skrze své

otce a matery ot Adama 209, 34. Podlé obyeje devních lidí

dobrých, jenž sií byli nám zstavili 215, 24. 257, 38. 295, 11,



31«

Jerusalem, -é, m. V Jirusalini olirj/.etuiiti i 39, 29.

Jí (oí, pro jú oú , (jen. duál.) -. jich. Kdyby svoji vnilini.

oi {^acc. lína/) odvrátili od vcí neslaltcných toliolo svta, a

pov;:dvihli jí (jich) I\ spatení vcného /.ivofa vcí 4<), 8.

Jistina _: vc jistá, nepochybná, species f.>cti Kto/, bucie s tú

jistinu popaden smrtí, žej" stál na levici, i v siídiiý den postaven

Lnde na levici , práv jul^o s jislinti zlodj pi-ivcden bude na

odsiízcnie 22, 33.

Jislosf = jistota, Siclierheit, Gewissheit, 192, 31.

Jišclek, -Ika m. (dem. stibst. jišel) ::^ jiciia, i)i-odiiim. 3V>, 6.

Jniáta (diial.) = mále, 94, 30.

Jm, f/en. jmcne n. =.= nomen. Sám nevda jménem (jmenovit,

namenllicii), eho ž?dí 188, 33. Cox koli budete prositi u mé
jm (in meinem Nismen) 222, 29. Každý fará má své osad
Kázati svtili toho svatého den, ve jm kteréhož jest založen jeho

kostel 241, 35. 246, 7. 253, 17.

Jmieti = mieti, míti (obojího všiclini ruliopisové vzírají 6e«

rozdílti).

Gloza {a (jraec.) = výklad zatmlého smyslu, die Glo?se, 135, 7.

H a 1 ž e (tí (jenn. Hnis) --^ opoca okolo krku, Halsband, monile, 252, Ss.

Heimbrechl, ;n., li e I m b r e ch t i c e
, /., h e I m b r e ch I n ý , adj.

a germ. hclmberechtigf. kdo právo má k sedání ili k tiirnajim)

= frejovnik, prostopášník, zhýralec ; a féí frejovnice atd. Helmbrechlué

panny ovšem svtské 01, 23. Helmbreclitná žena 99, 3. Helm-

brechlné hospodyn 102, 21. S najbelmbreclilnjšími clitieti rúcha

drahá aneb kroj mieti 165, 21. asto ponukne crt svým helm-

brechlóm a helmbreciiticicm , aby lakd šli do kostela, aby lidem

pekáželi npboženstvie, spolu se chechcíc, spolu ryier, aby lidé

jim se dívali, v jich kráse a v krdosíi oci pasiíc 203, 29. Pi-e-

vzdéný swysl slota tohoto dává jisté srédi.ctrí, jací byli lehdái

mratiové slavii vyšších, ješlo se s rytíi-shýnii ivy obírali.

li lado vít _ hladovitý, hladový, csnriens, 262, 12.

II I i z a -.^ boule morová, Pcstbctile. Skoe-li hlíza pijde neb jiná

smrt 206, 38.

III líbe .. hloub, hloubji, 240, 15.

Ilnévník -^ protivník, 57, 25.

Hod = svátek, fempus festm, Feicrfag. V pvodním smyslu šlovou

hody jen svátky vánoní., v širším pak uiívá se toho slova i pii

velikononích a s^valodušních i jiných svátcích. 160, 12. 169, 7.

241, 16. 22, 24
Hodují, adj. = hodný, co v hod j«'sl, pimriiý, apln.<;. convcniens,

passend, srhiiklich. Viera kc.«fanská má hodiijie bytí 8, 9. 11,

38. V hodují vci šlechetnost záleží 103, 36.

Holý plat, t. lakový, kterýž se v žádném neho drženi nezakládá,

census purus , 154, 18. Všehrd (V, -i, str. 201) vysvtluje jej

takto: Z té |)iíiiiy slov holý [ilaf, že jest bez panství a lidi bez

skuteného držení.
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Horliti z clio ^ pro neto svou nevoli iiii jevo dávali, cifcrn,

3il, '.J4.

Hoká 277, 12. Když jim pijde hoká t, smrt.

Ilorúcie železo z ohn vynnnic, dávali v holé ruce 148, 3,

t. soud boží ohniii , Fcutrprobe. (Obšírné o lom v Arcliicu

eském II. sfr. 103 : ád práva zemského, íl. 53.)

Hospoda (cf. s/. gospodj . pán, hospodá, 32, 17. 110, 37.

IIosl _ cizinec, Fremder, Aiisláuder. Siiilúvy nisla aneb kraje n-
klerého ani domácí lovk, ani iiost nemá zboili 164, 27.

Hrabina Qinde dem. brabinka) hrabnka, Gráfin, 149, 18,

Hbieti ^ pohbenu, pochovánu býti, begraben lienrcn, 281, 34.

Když jsla dva manžely spolu hrbila 310, 41. 311, 7.

Hiech(')m. Ta núzc leskná smrti bude oištnie hiechóm (Tur dle

Siinden) 200, 39,

Hrozný velmi veliký, náramný, ingens, gewalti^, ."rsUuinlich.

Zíiáloj' se nenuídiým lidem v oi, by oni (muíenníci) mrúc, nepo-
koj mli: nalit méli hrozný pokoj v své mysli l.'í2, 18.

H u be n s f v o _. bída, nouze, calamilas, miscria, Elend, Jammer, Muh-
seligkeit, 274, 5. 301, 12.

Hubený =- ubohý, bídný, miser. O spomoz své dušici hubené

275, 20.

Huhliti -. K\ilili. úpti, beulen, 27b, 34.

Húž ^ houžev, provaz, funis, reslis, 274, 3.

HúževnosC ^ skouposí, skrbnost, tenacitas, Kargheit, Knickerei,

165, 14.

H y b t i {iferal. cerbi hynu, ul. hýbnu , nis. gibnu) = pojíti, zahy-

nouti, perire, zu Grunde gehen. Paklif vdova pojme muže, an má
dti, a ona druhé, všem hybti (t, jest ^ všickni musí zahvnoutij

84, 10,

Hykánie - jistý zpsob posmívání (cf. jigati, jikali, hýbali _. ki-
eli jako osel, rudere, gigagen), 117, 17,

llynšt (i fjeriu. Hengst) _= hebec, o, kúii, cabailus, 256. 11.

Hýiti = blouditi, irrcn. Klož žádá s svtem pokoje, vclm hýíí

132, 1.

Hyzdili _- hanti, tupili, viluperare, damnare, ladeln. 134, 10,

154, 36. 225, 39.

Chlípa _- cldípnosf, bujnost, lascivia. 171, 10.

Chb et - hbet, 121, G. '

Chiedne chadne, 93, 7.

Chukniili ^ dechnouti, fouknouti, huuchen, blaseu, 227, 27.

Chuzší (comp udj. chzí = chudým cf. mlazí) _= chudší, 268. 28,

Chyba ti _. pochybovati, dubitare, zweifeln. Ješto pak nemúdí
chybají, kudy to picbázie atd, 217, 3.

Ciiylec, -rce -^ chvlrák, úskoíiiik , Schlauer , Versclilagcner,

148, II.

Inhed, i n h e d e, adr. - ihned, i hned, stalim, mo.x, 160, 35,

Kaký jaký, qualis, wie beschallen. Kácí jsme my 196, 32.
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K á z á II i e — píiká/.áuí, poruení, Gtboí (di/J. kúziiiiic _- e duelioviií,

Predigl). ^'evéduie káxání božicli 19'J, 36.

Kiízalí se kým = káti se, sich an Jemanden eiii Beispicl nehmeu.

Hodné jest pannám kázali se onieni synem Davidovým 77, 14.

Když tehdy ž (sic. kedy ledy) = díve neb pozljí , iiber kurz

oder lang, 2, 29 ; 104, 18.

Ke', kéž, kéžf (ký-ž-tj ^ kterýž. Zdali vie kto, kéj" jeho otec,

než vru? 7, 21. Kéžf jsú najhorší, lit je (úady) najspieš zaku-

pují 149, 25. Rád bycli o hiešiech tuto pomluvil, ké jest smr-

telný a ké všední 240, 14, 15. Ké jest který hiech 243,

. 28. — §. inferj. = ó by ! utinam, wcnn. I kéž vás nynie po-

smvai ukárají^ ké vás nuzie nebohobojiií protivníci! 306, 18. —
§. = zdali, ili, num, a». Kekl Hospodin Mojžiešovi : „Pojmi Arona,

bratra svého." Kéž (zdali) jest ekl: pojmi jiného? 44, 14.

Klam bláznový ^ žert bláznovský, 111, 32. Kiekají jak z klamu

(z žertu), ale po na pravdu chylé 149, 1.

Klamati kým ^ své žerty z koho míti 65, 7. 102, 29.

Klásek (dem. a k\ás, cf. germ. Glosse) _^ žertík, vtipek. Pímluvky

dvorské s kakýmis klásky 75 , 23. 84, 38. ('íurifímann re Slovníku

svém píše klásky, klásek ; analogie r.ša/í redc k lomu
, % se a

protáhlo, sr. pás, pásek; mráz, mrázek; hrách, hrášek; kloub,

kloubek atd.) Jcšto as svého života ztrávic v kakýciis klásciech,

v eech marných, nekázaných, aneb v kteréž koli marného ut-
šenie kratochvíli 270, 28.

Klásti piesni =. skládali, dichten, 128, 10.

Kláli ^ v kolb zápasiti, 252, 30. Cf. kol et kolec.

K letva = kletba 27, 35.

Klín sukn neb plášt, t. pední díl toho roucha do jedné ruky

sebraný, plica, sinus, Sclioos im Kleidc, 148, 18. (O fonilo po-

adu prva obšírnji riz- v Arckiru eském II. sir. S8 : Rád práva

zemského i. 19.)

Klizenie = cídní , istní, purgalio (a kliditi, sic, khiditi , cf.

kloudný ^ istý, pkný). Pustiti od klizenie pilného svých vlasóv

75, 24.

Knz, -i, knžie, (knžjé) co/Zec/.,^ knzi, sacerdoles. Brániof práva

knzi (dal.) 84, 22. Protiv knzi 171, 23. 219, 27. Tiedníkcim

aneb jiným knzi 239, 14. .Jedni jsii lidé urození, druzí knžie

svtská, Irelie duchovní atd. 262, 4.

Kochati se = tšiti se, radovati se, sich freucn, 276,28.279, 29,

Kol, koli, sire kole, i -^ kolba, potýkání kolcii , klání, Slechfpiel,

ccrfaminis ludus. V koli jednoho kruha odnie nenie, by byl k

bojí lížiteen 166, 18.

Kolá ^ dar, líplalek, užitek, donum, nninus. Koláem jsa oslepen

(siídce) 146, 33. 159, 32. Ješlo vší obcí k škod v mstech
bratrstva pehledají na kolái ({jeg-en Beslechung) 160, 2 3.

Kolec = kdo v kolbách ili v turnajích k&le , zápasí; zá pasce,

Turnierer, 98, 38.
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Koleno pribiizcnství sliipcn, pradiis nfTiiiitalis, 65, 20.

Koiivrš bríilr zákoiiíii
,

prostý innicli , Líiiciihrudcr, Klosterlaic,

129, 10.

Kopa t. grošíi ccskýcli. kteráž s prvopoátku byla za jednu liri>nu

stíbra, lalenluni, eine Mark. Sto kop i;57, H3.

Koráb, i m. ^ lod, navis. Na moi v korábi 232, 17.

Korábový = korábní, Schills-. Dsky korábové 232, 18, 28.

Kostel _ církev, pal{ i také chrám; sr. lat. ecclesia a nm. Kirclio

r obojím smyslu.

Kra = kus, friistom, niassa, Klumpen Ti k-^y zlata 2.50, 10.

Kra db a ^ .krádež, Diebstahl, 247, 13.

Kralovati. Aí nekralije (nekraluje) hiech u vašem tle 50, 24.

Kramol, in. (^cf. rus. kramola _ boue, seditio) =- svár, rozbroj,

65, 9. 84, 10. 91, 33. 205, 3.

Krasšie Qcompar. adj. krásný) _ krásnjší: kras se, rtfr. 33, 20.

Krátká c h v í 1 c :^ kratochvil, píjemné ukrácení asu, Kurzweii,

Zeitvcrfrcib, oblectameutum, 228, 27.

Krma --= hospoda, taberna, caupona, ^\'irthshaus, Schenkhaus,

157, 16.

Kený =. hru!)Ý, režný, crassus, ffrob. Riícha z keíného hrubého

plátr.a 302, 38.

Kivda ^ nepravda, lež, klam, Unwahrheit, Liige, 193,7.

Krumfest (a germ. Grundfeste) _= základ, fundamentm, 79, 37.

Kto je vie ^"kdo to vi, kdo ví, 60, 28, 29. 84, 11. 101, 7.

Kuklik _ kuklice, kukla, pikrytí hlavy, z nhož jen tvá a oi
vyhledaly, die Kogel, Kogelhaube, cuculus. Jlnohé panie pojdií

bujn k oltái s krošem (na oféru) v svých kuklíkách okovaných

253, 34. V invent. Jar. Kapouna ze Srojkora 1541 jmenuje se

féi: Kuklice zelená s perlami.

Kumi)leta (a lat. completa se. dies). Pak k skonání dne mají

(knzi) pli hodinu, již ickají kumplefa 229, 6.

Kvasiti spol u ^ spolu jísti a píli, convivari. 4, 33. 220,24.

Lacin ^. lehké ceny, nevážný. Budu se rni lidé smieli, budu jim

lacin (t. budou m lacino vážiti, sie werden mích gerine achleti)

30, 39. 77, 33.

Lajk (rt fjraecolaf. laicus) ^ lovk neposvcený, obecný, profanus,

ein Luie, 228, 4. Lajk svtský 229, 11.

Lahodili o nkom = pochlebovali komu, Jemanden schmcicheln,

blandiri, 244, 10.

Lakomstvo = pílišná žádost zboží a stalku. avaritia, Habsucht,

128, 29. 184, 7. idifi: lakota).

Lakota ^ pílišná žádost jedení a pití, aviditas, voracitas, Frass

und Vollerei, 128, 29. 184, 14.

Lanžovati = landovali, potulovati se po zemi Qa germ. Lam\ ; cf.

lamfalé, lanfalé a germ. Landfabrer = Landslreicher, tulák, pobh-
lec). Toj" snad pro ty ekl (Kristus), ježto lanžijí (lanžují) pochle-

bujíc, aby jim dávali 250, 39.
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Léceli -, líceli, líkiiouli, léky strojiti, aulstellcn, 144, D. lul,
27. Každému léccjí osidla 196, 17,

Leí, (.9. plar. praes. verlii letti) :_ letí. Jiskry jako leí v plamciiv

378, 32.

Lfihky .. pošeplmo, leise, 13, 15.

Lenstvo I lenosf, 31, 35. 128, 30.

Lepí (conipar. adj. lepý =- pékiiý, pro lepjí, lepjší) ^ lepši, 53,
34. Lopí jsem za to život dada ((. radji bych za to život dal)

116, 17. Ten by lepí byl (len by byl lépe uinil}, by byl nikdy

nerozdával 256, 36. — §. Lepíž lepíž =. lepší a lepší. Aby
vždy den ode dne byl lepíž lepíž 182, 25. — Adi\ lépež
lépež, 296, 41.

Lh os lajný = bez pée, bez práce, delicatus, ignavus, gleichgiil-

tig-, sorglos. Ta vdova, ještoj' všic vcí osiela, proto nebud Ibo-

stajna; ale pracij poslem a modlitvami 89, 32.

Lhota _^ lhta, statek na jistý as od platu osvobozený, med. lat.

libertas, 159, 25, 27.

Liknovati se == leniti se, zpovali se, gravari, recusare, zogcrn,

Bedenken tragen, 96, 41. 192, 14. 225, 26.

L i š {cf. riis, liš) = práv, grád, just, so eben. Že pro n (t. pro

své riícho) ped svým Boliem nemoha, nechtic liš, kleknuti tlem
svým 215, 18. Strýc mój postil liš se jest, i liš které mieval

utrpenie po ve tvrtek, aby jat nebyl 264, 19.

Lišíce, e,
f.
^ pílišnosf. Lišíce nenie dobra = nimium viliosum,

103, 37.

Lopo, i, /". ^_ lopota, pée, acrumna, Kummer, Miihseligkeit, 63

25. 69, 27. LopoE rozliná 74, 4. 249, 4. 285, 9.

Luili = dliti, separare. Práce manželské se bojíte, aby vám z pa-

mti Boha neiúila 74, 17. 275, 10,

L li díti kým ^ klamali koho (cf. ludba =^ klam ; luda ^ podvod-

ník). Když jest zlé liiditi lidmi kivými sliby, horšief jest lúdili

Bohem 75, 6.

Lutový (cf. lut.lulum) slabý, netrvalý, schwach, vergánglich. 31a

nadje Inlová jest jako dým, jenž vietr vschopi a rozedme 273, 8.

Malichný _^ maliký, schr klein. Jlaliciiná dierka 217, 8.

Mandragora . Alraun, Tausendschon, 127, II. Viz Strýek.

Mát, gen. matee, Materám zvlášt to píslušie 105, 27.

M a terny -v. mateský. Matcrná poest. 289, 25.

Mcnovati == jmenovali, 24.'?, 35, 39. (Ohojiíio xe ve všech ruko-

piších uiirá bez- rozdílu.)

Mšéek (dem. siihsf. miišec) váek, lorbika, marsnpium, 78, 1(».

Milosrdíe _ milosrdenství, Barinhcrzigkeit , 186, 21.

Milovali. Bud-li dobré miloval (fnf. pfrf. , si amalnnis íueritj

,

22, 37.

Mina svála .loanuis amor , svalojaii.ski' koiciií , Iczalka obecná,

llarlhen, Jolianniskranl, 308, 30.

Mis a li - mizeli, liibescere , schwindcn. l'iirozeiiie lidské vždy

niiše a mdlé (vždy mizí a mdlí) 218, 13. lovk z neprázdní

pi rozliných vcech svtských vždy míše v náboženství 218, 18.
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iM i s t r o v ii t i \iii;i .slroj.li, di-ii \\ ciii veilalsclien, 170, ;VJ.

Mijlrový co se (lolýio mistra, mistrovský, 268, 5,

Mkytali (per mefafh. ex Umituti) sciiwf hen , voischvveben, sich

schiiell hcwegen, Béh onoho ivéta jako by mí se mkylal ped
oima mé mysli 278, IH.

Mládec . mládenec, mlndik, jiiveiiis, Jiinoliiijr^ 202, 3. 271, 7.

Mlazi iiiUidý, conipar iiilay.ší. I3yl sem mia/.i, a již sem se sstaral

29, 25. Po tom poznají všiclini, že jste mlazši moji (meine Jiin-

ger) 37, 22. 290, 2.

M odívá sé (/ duál. imperat. rerhi modlili se) ._ modleme se (my
dva) 93, 19.

Modlitva modlitba. (Takto ve všech rukopiskh psáno hez vý-

jiinkii; jen rkp. cis. kn. Wll D. 31 mívá také modlitba.)

31 obutý mohutný, bolialý, vcrmiiolicli, wohibabend. Lepí mo-
hntý sedlák, než vládyka chudý 170, 2o.

Mohútnosf .= mohoucnosf, pofeslas, Macht, 294, G.

Jloši, muší -= musím, debeo, 278, 9.

.Mrzkost r^ mrutosf, Verdruss. A zlý skutek mrzí m v me'm

bližniem, ale on m proto mrzeli nemá, a tu mrzkost mám inhed

pustiti s mysli 259, 18.

Mrzutý = mrzký, ošklivý, foedus, sordidns, leidig:, haecslieb. Mr-

zutá zem 288, 4.

Mucenníkový = muennický, Marlirer -. Koruna mucnníková
209, 18.

M líti ti se, srn li lit i se ^ rmouliti se, zarmoutiti se, 105, 20, 21.

252, 12.

31 y s 1 _ duch, snimus. Mysl vznesená = hrdý duch, supcrbia, Iloch-

muth, 127, 29. — §. =. smysl, obsah, Inhalt. (Takto) znie mysl

toho (tch slov) 292, 32.

Mysle e {deniin.) = mysl, Sinn, Gemiith. Myslcc lehká a neistá,

aneb hrdá 99, 18. Aby olcové nebyli proliv synóm lehké myslce

99, 31.

Myslivost v loviech ^ Jagdbelustigung, 166, 22.

Mýto ^ niuta, Maulh. Rukopis mns. I. C. li. v i. 67 di o tom
takto: Mýta také mohu spravedlivá býti, když jest z usfavenie

kniežecieho kde dáno pro nkterií potebu : jako aby mosty neb

esly opravovali, udlali, cest ostiehali, lidi k tomu chovali, a

náklady inili na to, když by toho polebie bylo.

Nad nemocného jíti s božím tlem ^ k nemocnému, 215, 8.

Nadali co ím = svobodami, dchody opatiti, obdaiti, beschenken,

dotiren, stiften. Nadati kostel 230, 8.

Nají, gen. duál. prán. pers. pro najií. Když nají (nás dvou)
tak budete milovali 43, 34.

Nájmie, nájem =. mzda za propiijení, 127, 9. 174, 2G. — §.

Za svií práci nájem vzíti 172, 37.

Najposled ^ nejposléze, naposledy, 76,21.
Najstrašší, superl. ab inus. slrchý ^ strašivý, strašlivý (c/". plachý,

plašivý). Najslraššé (nejstrašlivjší) zufánie 136, 4.
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Naházeli se, frequ. rerhi nahodili se. asto se to naházic 8.

35. 83, 16. 158, 10.

Nalezli mezi stranama, t. za právo, zu Rechl erkennen, 148, 28.

Nalit, adv. = tožt, anot; rychle, nenadále, ecce, fliig-s. On niie-

nil, chl z lolio mieti níšenie: nalit tiihii s hoem mieli bude

10, 34. 132, 18.

Naložiti komu kivým sudem (t. o soudci) =^ pomáhali komu, státi

s kým, a partibus slare, es mil Jemanden halten, 146, 26.

Na'nom. A to teprv uzie na'nom (na onom) svt 203, 24.

Napadnuti koho ^ pipadnouti na koho znenadání, invadere, cor-

ripere , hefallen, iibeiiallen , 277, 5. (Inde nápasf, nenadálá zlá

píhoda, nehoda, Zufall, Unliick.)

Napsali devo (t. rodový kmen) ^^ namalovali (c/". Pass. mus. rhp.

psáti obraz = malovati) 65, 21.

Naraditi = pemluvili, ádním k nemu pohnouti. Tak jest

sobvoln hrdá lovcie mysl, že snáze dá se naraditi, než bez-

dky pinutkali 99, 24.

Narážeti se, (forma frequ. verbi narodili se) ^ roditi se, nasci.

Le'pe by mi &e bylo stalo, bych se byl nenarázal 27."^, 36.

Natieti se dobe nedoslalkem ^ mnoho nedostatku zkusiti, 256, 23.

Návaz = vlastn vc njaká navázaná, alligamentuni ; dále pak ji.stý

zpsob hádání zvlášt z drobu ili z vnitností, hariolatio, Wahr-
sagerei. Baby jedna mimo druliií mistrujie svá kúzla, aneb své

cáry a vdma jakás a návazy, clitiec každá sliíti miídrá 93, 9.

N é ^ ano, anobrž, ne'brž, ale, imo, ja (rkp. cis. knih. jiiše bez vý-

jimky všude nye = n; rkp. tmis. nee = né). 24, 28. 71, 26.

72, 11. 75, 24. Vídáme, že vdovy s dobrým statkem jdiic za

druhé muže, bývají v hoi, i mužiejím nepomohu: né skrze muže

bývají v hoi 84, 6. 136, 5. 197, 13. 205, 2. 212, 31. 225,

19. 246, 31. 287, G. 302, 8. 304, 27.

Neb oj a lý - nebojácný, smlý, ohne Fuvcht. Pakli dobrota ncmóž

prospli, má pán moc práva proti nebojatým (t. smlým, vzdor-

ným) ukázati 153, 14.

Nebrzo =^ nesnadno, z tžká, nicht so bald. 105, 2.

Necest adv. =- neasto, málo kdy, sellen, 225, 5.

Ncda ^ leda, lec, ausser, 62, 9 136, 21. Nedbaj, nebudcš-li z

najvtších svatých, nedá tam (v nebi) za dvemi byl 206, 34. 250,

20. Nedá den za dnem minul 271, 8,

Nedojepie, n. (ne-do-cliápati cf. nejapný _ nechápavý) = ncdo-

mysl, neoekávání, nenadáni, Unverboirtheil. Lécejic jim chytré

reci z nedojepie (z nenadání, ex improviso , unversehens) 144,

10. 273, 19.

Nedostatený kdo nemá dostatku, nuzný, chudý, 254, 19.

Nedostatek -^ nedokonalost, Mangel, Gebrcchen. Zkáza a nedo-

statek slunce neb msiece 141, 34.

Nedošlý. Muž nuidrý , neb nedošlý (1. na rozumu — nemúdrý),

však má nad vámi (ženami) panovati 101, 8,
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iNecliajf ])io iieclí af, iicclif 303,37.

Nkeraký =^ iiékUraký, irseiid eiiicr, 291, 21. 296, 26.

iNkolikem (pro nékolikemu a iikoliký) nejednonui, clliclien,

ali(|iiot. Lépe jest, ukolikcni pomoci z míze, iiež jediioinu dáli

píieliš 256, 4, 9.

Nckrasší = me'n krásný, škaredjši, 127, 1.

Nkterde ^ nkde, ir^endwo, 207, 26.

Nckterdy .: nékdy, mancliinal, daiiu und wanii, 55, 16, 155, 32.

219, 18. 225. 28.

Ne le po ta ^ ošklivosf, ohyxduosf, 38, 28,

N e m n n ý (part. pass. rerbi nemiiieli = nedomnívali se, neoeká-

vati) ^ neocenávaný, inopinatus, unvermuthet, untjlaublicli. Aby

Kristus svú velikú, a ai nemnmí dobrotu ukázal 213, 32.

Neobsežitý ^ neobsažilclný, neobsažný, incomprehensibilis, unbe-

greiflich. Miídrost boží neobsežilá 304, 27.

Nepodobn, adv. ^ mimo vši podobu, nerovn, un^leicb, 104,

15. ím nepodobnjie kto k bhu pirozenému uiní (t, ím se

to mén s bhem pirozeným srovnává) 246, 3. Bude trpti ne-

podobn viece na onom svt. 261, 14.

Ne prázden býti s íím ^ zaneprázdna býti, bescháftiget sein,

150, 14.

Neprázdeíi, -dni, f.
= zamstnání

,
práce, negotium, Gescháft.

V prázdni i v neprázdní 105, 26.

N e p í p r a v n ý =.. nepipravený, unvorbereilet. Vida se nepípravna

(= nepipraveného) 223, 15,

N e r o d n ý (tuhjo nerfidný ^ mrzutý, nevrlý) = nechlivý, neochotný,

nebulosus, unwillfáhrig. By nenalezl tebe tak nerodaa (nerodného)

126, 5.

NeroJle býti = nechtjte býti, 113, 8. NeroJ viece hešiti 234, 36.

Nesliný = škaredý, hásslich. Bychom v nesliné rozkoši libosti

nejmli 198, 27.

Neslinosí = nectnosf, vada, nevhodnosf, vitium. Jakož pieliš

mnoho, takéž pieliš málo v každé vci jest neslinosf, a jen v ho-

dují (hodné) vci šlechetnost záleží 103, 36.

Ne snad, adv. = s tží, nelze, nicht leichf. Dojde-Ii (hospodyn)

léto paterý vci, nesnad by jie muž jejie nemiloval 101, 19.

Nesnadný = obtížný, dilHcilís, schwer. Vsej' jemu trpti nesnadno

80, 1. — § = svévolný, tvrdošíjný, contumax, sviderspánstig,

sliitzíg. Nesnaden hospod (svému pánu) býti 159, 22.

Nespi eše ^ nesnadnji, nicht so bald, nicht so leicht, 180, 30.

Nestate, i,
f.
= nestatenosf, nestálost. Ženy, ješto jsd lehké

myslce a nestatecné, nemohli pokory jmicti, doaidž své nestatcíi

neostanú 103, 9.

Nestatenóstka (jdem. a nestatenosfj = slabost, mdloba, im-

becillitas, 85, 2.

Nterý = nkterý, 120, 22. 161, 24.

N tiše = Agnežka, Anežko, Agnes, 76. 18.
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N el v á r n o s t ^ polvoriiosf , defonnitas, Uitgestalt. Biidko \i<lcli

tTáhslskií nelvárnosE 278, 17.

Neuctili koho vetiinchrcii, 169, G. Kdyby miesla neudil po-

svátného 109, 8.

Neúmrný co nejde v niiiu, co se nedá miti, nesmirný, im-

mensus, unermesslieh. Neúmrný Bóh otec, neúmrný syn, neú-

mrný duch svatý 14, 27.

Nvem =. v nem, 148, 32. 17G, 29. 199, 8. 201,29. 2G9, 27.

Nv sta ((•/". pol. nicwiastka , rus. nevstka, srb. nevsta) = žena

synova, snacha, synova, nurus, Schwiegerlochter, 90, 18. (C/". Sir.)

— %. V dulÁhn smyslu: žena potomkova. Že s jest spojil s ne-

vstu dieve, než by došlo kolene pátého 91, 10.

Nezespánie _== nevyspání, das Nichtausschlaten, 225, 24.

Nie = nic 74, 34. 105, 21. Za nie koho miti, 120,31. Žádný

svého nie nejma 130, 12. 133, 8. Král o lom nie nevie

157, 9.

Nik a kéž _ nijakž, nižádným zpsobem, nequaquam, ganz und gar

nicht, 141, 31. 145, 38. 104, 36. 251, 26.

Nikd ž nikdež, 122, 38.

Ni v emž -^^ ni v emž, v niemž, 26, 34. V nivem nemaje na-

dje (t«»í rediipL), 276, 35.

N o v ý _= letošní. Kdyby klo v nové pokúpil vše obilé 173, 35.

Nožový _ od nože pocházející, nožní. Nožová rána 184, 34.

Núze ^ nadav, nátisk, Gcwalt, Kummer, 91, 31.

Nu7.it i soužili, Irájjiti, 3, 17. SámE sv. Pavel jest nuzil své tle-

senslvie, trápe je a v službu roi) 260, 32. 306, 18.

Nýti =. chiadnouli , miili , schiiiacblcu, sterben. Závist, jež nyje

v cizicm prospšenslví a raduje se u prolivcnslví 183, 27. Když

Kain nyl srdcem, závid bralru 252, 11.

Obakž _^ všnk, pcdce, ostatn, 10, 20.

Obdržeti sob co vyžádali, crwirkcn, 173, 23,

Obec r^ obcování, spoleenství, conversatio, Umgang, gemeinsame

Sache. Všem kieíU'an(')m má zopovdicna býti s židy obec, i v Irhii,

i ve všech vcech 157, 31.

Obinúti se (pro ob-miiuíli) - njíli eho, vyhnouti se emu,
ellugere, cntkommen. líevu srdcem, žádaje se obiuúli smrli, a nenie,

bych ušel 271, 26.

Oblastní =- obvlastní, zvláštní, singularis, 27, 4.

Oblastí : obvlášlí, obzvástní-, adc. oblast ^ zvlášt, obzvláštn,

106, 19.

Oblepšijíc rr, oblepšujtc, napravujíc, 106, 19.

01) loži ti se eho ^ oddati se emu, sich aul" clwas verleffen. Aby
se diudý žebrání neobložil '256, 21.

Obludili pivésti v blud, oklamati, lallo , decipio, láuschen, be-

Irúgen. To prodléváuie mj' obludilo, i jsem obluzen 274, 4,

Obojek (pro obvojek, ob-viji) ^ co se ovíjí okolo krku, límac

neb okruží ženské, Frauenkragen, focale. V obojciech jako v hal-

žiech 252, 35.
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O bos tri ti Mikol ostré iiiiniti, zostiti, y.iispilzen, 185, 11.

Obrati . vybrati Aby rozeznal, coj' dobré a co Icpšie, aby v-
dl, co obera 37. 3.

Obraz penžný - ražený peníz, gepriigtcs Geld, 100, 30. 161, 5.

(Rkp. mus. I. C, ti. v i. 6"'S. mluví zde o ,.pen/,nér.i kovu.")

Ob ítiti „obsypati, obrnere, umschiitten. Srdce, jež jest jen triícb-

lostí, peí, prací, lopotí zde jako obíceno 285, 10.

Obvazovati se íím .. zavazovali se k ceinn, sicii verpllichlen,

vcrbindlich niacbcn. Aby se tiem neobvazovala, by alnuižny í-inila

sama 311, 32.

Obyej milí, v obyeji býti s kým ^ obcovali, zacházeli, Umgang
pUogen, 77, 12. 281, 4.

Obytený ^- obyejný, 158, 20.

Oby kmit i icmu obvyknouti, zvyknouti, 175, 15.201, 21. 206, G.

Oistiti. Bude-li se Movk všie vcí oistil zde (fut. perf. si se

purificaverit), do nebes pojde jelío duše 281, 19.

Oistcový co se dotyce oistce. Oistcový tžký plamen

302, 44.

Ocištéiií, vyišloiii et oištní, vyistní 301, 26, 29, 30, 34.

Od bžné _ odbžijý slalck, f. takový, od nhož kdo odbhne, jej

opustí, dcrelictum, vcrlasscnes Gut, Auclionsgut, 159, 21. Bkp.

mus. l.C. 11. i. ()7 (U laklo: Odbžné na pána také spadá, a ten

spravedliv lo zírali, ktož bží ped právem, chl nesnaden býti.

Odiniti uinili, by neltylo. napravili Kivdu poslušným poní-

žením odinili 20, 32.

Odhryzati -. odkousali; iiryzením, vádou se zprostili, im pak

mén žena má od sclir odliryzali muže 95, 42.

O divný divný, podivný, 51,35.280,37. Odivná radost, 207, 43.

Od lev ti ím . prodlévali, odkládali co. aulscliieben. Odlévje

svým obrácením 279, 20.

Odloženic závine =-. došli uinni pro zavinní, 259, 32.

Odložili co komu _: odinili, ualuadili, dosti uiniti, gouugthun,

enlschá<ligcn, 20, 23. 259, 15, 23. Toho, by právem nedobýval

klo dluhu neb odložeiíie závine, nenie lovk dlužen odpustiti,

jeliž onen podlé svého statka odloží 259, 33.

Odmyslili - myšlením odiniti, i mysli zapudili, aus dem Sinne

schlagcn. A zlé zamyslí, chce-li, móž skoro odmysliti 130, 37.

O d p o v d i e I i v em : odíci se eho, renuntiarc, dillidere, absagen.

Ktož o svých péi zamešká, u viee jesl odpovdl a horší jest

než nckesfan 88, 3.

Odpustiti komu co dopustiti, dovolili, conccderc, indulgcre,

erlauben, zulassen, 13 1, 25, 136, 1. 167, 5.

Odtucha _. oddeclisulí, odlehení, potšení, IVeier Alhem, Erleich-

terung, Trošt, 133, 26. 302, 4 7.

Odtušiti sob = potšiti, utšili se. Druzi v sboží tohoto svta od-

lušie sob, nechtiec Bohem vnit hledati utšenie 243, 8.

Odiimrf (>lqi. r/s. knih. \]'ll. A. t} a rkp. mu:>. I C. II pi.sí

:
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odumrlé, ostatní ikp. odiínirE) = slalek anebo právo pro smrf

na nkoho, jakožto na vrclinílio pána, pipadlé, honiim cadiicuin,

caducilas, Heimfall, anhcinigefallenes Giit, 159, 11.

Odvésti koho nkteré vci = od nkteré vci, 78, 37.

Odvláenie = odtahováni, odkládáni, Auíschub, 274, 1.

Odvlaný = odkladný, aufschiebbar. Zpov má býti neodvlacná

(t. nemá se odvláccti, odkládali) 247, 38.

Ohlechnúli (a hluch, ut poslechnuli a sluch) — ohluchnouti, taub

werden. Ohlechvše fpro ohluchše), nechlie slyšeti 230, 17.

Obory iti (pro ohorciti?) ^ oboixili , zhoíiti. Najposledy vŠ3

se jim to ohorycí 103, 30.

Ohýrati eho ^ frech vverden. Radjše se božieho hnvu vážie,

i ohyzdy pi-ed lidmi a hanby ohýrají (t. ohyzdy a hanby ped
lidmi nic neválí) 38, 24.

Ohyzda ^ neesf, hanba, opprobriura , macula, Unehre, Schmach,

238, 1.

Ochabili eho = ochabnouti, malt, krafllos werden zu elwas,

183, 39.

Okem k oku vidli Boha = von Angesicht zu Angesicht, 123, 31.

O kojili se eho = ukojili se, 128, 26.

Okolo jí li s kým ((jerm.) -= zacházeli, obírali se, nnigehen, Um-
gang pílegen. Lidé, jdiic okolo s svtem 223, 27.

O mrznuti = omrzeti. Co pak, když sob muž s ženií neshovieta

aneb sob omrzncla ? 69, 7.

Onseže! {tocat. nom. projn. Onseh ?) 210, 33. Rkp. mus. I. C.

13. dává jiné pHIiladij: „Klož klí, rci : Jene! neb Jakube! neb

Duoro! já t ktiem atd."

Opak of/í), __ verkehrl, umgekehrl, 288, 7, 18. To jest iád pra\ý,

ješlo se nám zdá opak 288, 19.

Oplynúti -z utonouti, pry uplynouti, weggeschwemmt werdcn.

Reka kakáš velme divná, že najvlší slon ncmóž jie pebiísli a o-

plyne v ní, a pak beránek ji prebede 142, 3.

Opovd _. opovdní, insiiiualio, AnuieMung, Ansage, 149, 28.

O práva li, oprav li (frequ. verbi opraviti) _ opravovali, 54,

22. 157, 35. 159, 26. Kdyby pak nechaje vína i oprával plšky

172, 8.

Oprávce _ Schutzhcrr, Schirmvogt. Ktož by í oprávce byl, mohl

by od nho také za to nco (njaký úrok) jmieli 154, 22.

O r -^ kuí, Ross (f/". siném. ors). Kolec asto mosí piezieli oi

nkteré jeho vášn, aby jemu v jiném pohodlen byl 98, 38.

Oráovy = co se lýce oráe. Dielo oráové 169, 25.

Ort (rt fjerm. der Ort) ^ mince, kteráž obyejn platila tvrtý díl

jiné
5

peníz malé ceny, 278, 27.

Osa dni kdo náleží k osad, Uingepfarrler, 239, 14.

Osieci _= obsieci, obsáhnouti, umfassen, 25, 38.

Ostali nco -^ nechati neho, nco opustiti, 35, 14. 279, II.

Ostnec {dem. snbsl. osten) = bodec, pobodcc , stimulus, Stachel,

181, 18, 24.
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Ostuditi ^ studené uinili; dále zoškliviti, 38, 34.

Os ty dn líti komu ^ zoškliviti se, Clitiec jinú muži svému ostudili,

sama Bohu ostydne i všem s\alým 38, 34.

Oškeknúli se (jpro oskekniiti se) na koho = se skekem na

kolio se oboili, Jemanden mil Geschrei anfahren, 244, 3.

Oldiel ^ co se komu osudem za díl doslané, podíl, sors, Anthcil.

Tm najprv mám pomoci, jcšlo miesla a asu nel) kterýchž koli

vcí píinu jsú mi jako z náhody kakýms oldielem pijednáni

255, 22.

Otiežiti = otázati, befragen. Oliež (imperat. = olažj své mysli

285, 12.

Otrušiti = otrávili, olníli, jedem napustili, vergiflen (cf. oirucha,

ulrejch). Pro tak malú libóslku, jež mnohými hokostmi jest otru-

šena 73, 3,

O tržen (orf otrhnouti) = Falle, Fang. Váznou jako ptáci na otržni

153, 1.

Ovoce krásné hledali = krásné na pohled, 127, 10.

Ozlatti = obrátiti se v zlato, zu Gold werden. eho se jen do-

tekl, to vše ozlallo 55, 28.

Ožiti, frequ. ožívati = znovu živ býti, reviviscere, neu aufleben.

Pakosl= škoda, zlé, protivenství, Unheil, Schaden, Widerwártig-

keit. Zlého ducha pakoslí bývají ty nemoci 308, 21,

P a m e E _ památka, mémoria , luonumeutum , Andcuken, Denkmal,

137, 2G. 218, 25.

Pánev = kotel pivovarský, Dráupfanne, 155, 24.

Panovánie = Obereigenthum, dominium. Mohu za ten Užitek (za

to užívání) vzieli nájem, abyi.h v svém domu dal bydlili, neb v riíše

chodili, a panovánie nad liem oslaví sob 174, 27.

Patanádstý (pátý a nad desátý) = patnáctý, 248, 15,

Páte (s lat. pater nosler) = otenáš, 45 et sequ.

Pateí ky, paleíky = rženeek. Rozkoš v pateiekách, v m-
šékách a j. 78, 10.

P {part. flc. Fer6/píti)-= pije,bibens. lovk viece jeda neb p, než slušie

184, 17. Budeš mieti dobré bydlo, p a jeda, což duše ráí 230, 15.

Penžitý = užitený, einfráglich. Žej' penžilo býti rozumnu u prá-

viech (t, že len, kdo rozumí právm , má z toho penžitý zisk)

150,' 13.

Peský el pesský = zlý jako pes, uešlechetný. Bidké a pesské

ei 111, 32. Zlé ei a nekázané aneb peské 111, 38.

Pstový = od psti pocházející, pstní, Faust-. Pstové rány,

Faustschláge, 302, 39.

Ptmezidcietma (pt mezi desílima) = pt a dvacet, 274, 7.

Pleti se = pnouti se. Svým urozením nadeu (nad muže svého) se

nepieti neb svým smyslem 100, 29,

Pilný = bedlivý. Než má liem sudce pilnji (pilnjší, bedlivjší)

býti, otazuje svdkóv, zda by svdci podklesli se 145, 35,

Plen = koist, praeda, spolia, Beute, Raub, 163, 17.

23
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Pléška = plíška, rostlina, jinak také smetanka neb inlíc nazvaná,

Lconlodon taraxacuni, Lovvcnzylin, MoiicIisplaUe , Kuhblmne. K(lyl)y

nechaje vina i oprával ple'šky 172, 8.

Pl os titi (larenmé reci . pleskati, šíiti, schwatzen, plaiulern, 244, 13.

Po ^ pro, um. Nikam sami nejezdiec po to (darm) 175, 20.

Pobdieti (po-bdieli) cum el sine se = cítiti, senlire. Ktož se

pobdí, žej' kde smrtelným biiechem siiešil 220, 36. Ktož pobdí

v svdomí biech smrtelný 237, 13.

Pobíjeti kým smiecb — smícb sobe z koho tropili, 100, 19.

Po 6 (po-co) = pro. Poc-li bychom vstali? 112, 4. Nikam sami

nejezdiec po to (pro to) 175, 20.

Pocákati = pokati. Poukaj (pokej) 46, 13.

Pocen {part. praet. v. pocieli, ponouti) = poav. Hiechóv, kte-

rýchž sej' zde nedokál, a pocen se káti 282, 26.

Pocesí = poasí, 54, 22.

PoesE = esf. V poest koho míti - ctíti, honoráre, in Ehrcn

hallen, 105, 3, 9. 189, 12. PoesE tlesná 225, 17.

Poestné r^ dar v pocsE, Ehrengeschenk, 160, 11, Rkp. mits.

I. C. 11. v i. 67 r toíu tnulo se odchyluje: Poestné to slov,

ješto lidé inie poesE hospod, když mezi n pijede, aneb k n-
kterým hodóm pinesúc dary. To mohií páni od nich vzieti ; ale

jakž by to dobrovolné v právo chtli uvésti, hešiliE by.

Podáviti = násilí uiniti, 39, 6,

P odmluvení ^ podeknutí se, verbis labi, das Verreden. Jeden

na druhém láká leckakýchs podmlnvcní, jinak e popadna, než

onen myslí 132, 39.

Podmúti na koho - dechnouti, Jcnianden anhauchen, alllare, ad-

spirare, 317, 16.

Podobný =_ slušný, vhodný, billig, angemcssen, 149,29. 154,38.
156, 7. 195, 2. Aby se zpoviedal asto, má-li komu podobn
(vhodn) 35, 39. Podobné podlé božie spravedlnosti 301, 33.

Pod slú piti koho na sebe, na svou sílu vzíti, sich unterwiuden,

auf sich iiehmen. Tak lstiv a siln dábel podstupuje, že onde

chce v libé chvále podtrhnuti a v chldbu zavésti 306, 4.

Podtrhnuti koho ku pádu pi-ivesti, oklamali, fallere, durch List

zum Falle brinj^en, 306, 5.

Pojiiti {sic. poziiti) píijf^ili, propjiti, popáti, coucedcre,

gónnen, gewahren, 151, 37. 258, 37. 259, 1.

Pohodnuli uhodnuti, pochopiti, conjicere, crrathcn, 207, 45.

Pohoniti k soudu poluiali, obeslati, citae, vocare in jus, vos
Gcricht belauoen, 148, 7.

Pohresti (pro pohebsli) e/pohcl>ili pohbili, sepelire, 137,

23. 164, 37. 251, 16.

P ohrzeti pohrdati, 227, 9.

Pohýiti v em poblouditi, proviniti se, 21, 12. 152, 3.

Pochop = smysl chápací, schopnosE, capacitas, Fassungskraft, 194,
18. JeUkž mohl slilimíti pochop duše jejie (Mariin) 289. 8.
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ocholiiosí _ cliuf, Liisf, Wonne, 195, 1.

Pokanný ^ kající, kajícný, poenitens, bussfertig. Jakož ono prvé

želenie noiiie pokanné, ani pokánie : takž loto druhé, a jesl po-

kaniié, však neni pokánie pravc 233, 39. 231, 1. Pokanná práce

263, 4.

Pokáza ti koho =^ pokárati, potrestati, slrafen. Pokáží jeho v/.í

(vzením) 283, 8.

Po klamává ti kým ^ žertíky sobe z koho tropili, 132, 4. (IVs

Klamati.)

Po klín a ti sebe .= zaklínati se, durch Fliiche bclheuern, sich ver-

wilnschen, 108, 25.

Pokora = pokoení, Demiithigung, t. jistý obad, kterýmž vražedl-

ník smíili se mohl s pokrevnými zabitého a osvobodili se od jich

pomsly, 303, 19. V jednom rkp. 1. 1511 naizuje se o tom lakto:

Aby tu pokoru uinil, by si bez pasu na hrob kížem lehl, a bralr

(t. zabitého) N. aby niec mezi jeho plece koncem dol držel,

a tikrát aby se jeho otázal : „Jíž-li jsem tak mocen hrdla tvého,

jako"s ty byl hrdla bratra mého ?•' A P. aby ekl : „Již ale prosím

pro Buoh, živ ninc!^ A N. maici: „Živím t pro pána Boha," a má
jemu odpustiti.

Pokremné = kremné , da z domv kremuích, Abgabe von

Schenkhiiusern, 157, 15.

Po láti komu = slovy kárati koho, ein weuig schelten. Jako jest

svému, poláv, odpovdl apoštolu 292, 41.

Polepšávati = polepšovati, frequ. terbi polepšiti, 137, 11.

Pólu cítí se (cf. riis. poluaí sja = adquiri) = zvrhnouti se, zda-

iti se, geratheu. Kto je vie, kak se poluie (t. dtí) na smysle ?

69, 29. 104, 7.

Pomluva = promluva, ec, rozmluva, 112, 7.

Pomni e ti. Ze jeho známí i pietelé budií na tiem lépe po-

mnieti (vzpomínati) 281, 30.

Pomoc = plat ku pomoci, Beilrag, Beisteuer, collecta extraordiuaria,

155, 28. Pomocem piítá Štítný v rkp. mus. I. C. 11, v i. 67,

poátek berní v Cechách: A tak zde v Cechách tiem obyejem
vznikla je bern. — §. pomoc míti = moci, valere, konuen.

Mezí tmi (Serafíny) a Bohem nenie jiných duchóv, skrze nž by

oni pomoc mli znáti a milovali Boha 122, 16. 180, 2. 192, 7.

Po, pon = snad, tuším, forte, forsitan, vielleicht, etwa, 93, 3.

111, 35. 137, 29. 149, 1. 254, 26. 264, 19.

Pont (po-n-I cf. po) = pro nž, proež, 5, 18. 134, 2.

Poovadž = ponvadž, quia, weil, 4, 27. 25, 17.

Poprava = právo souditi, správa soudní, soud, jurisdictio, judicium,

Gerichtsbarkeil, Gerichlsverwaltung, 163, 1.

Poprav ce = len, jemuž náleží správa soudní, Gerichlsverwaller,

Gerichtsberr, jusliciarius, 168, 1.

Popravo váti = popravu ili správu soudní vykonávati, souditi,

168, 7.

23*
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Pop rchn líti,
.
piprchn líti = poprášen býti, bestaubt werdcn.

Kdyby obrax popichl (priprchl) prachem 302, 13. 14, 17.

Poprslek = paprslek, papršlek, paprsek, radias, Slrahl. Slunení

poprslek 78, 5.

Po prz nicko (pro poprznnícko) --= male' poprznní, poskvrnni,

291, 2G.

Poiiedn _ poádn, 102, 8. 220, '^0.

Porokovati komu . kárali koho, trestali slovy, reprehendere,

tadelii, 112, fi. 236, 27.

Posel, í«. (cf. srb. posao) ^^ práce, zamstnání, Geschiift, 112, 39.

176, 4. 178, 16. Le'pc by bylo, ciniec nkterý posel tlem,

myslí se Bohu modliti, než ústy se modlili, aneb tlem kleeti, a

myslí nemyslili k Bohu 250, 27.

Poskysti poskytnouti, 73, 18. (C/l skysli.)

Posle = posléze, pozdji, serius. Prvé neb posle' 15, 5. Dve neb

posle 229, 10.

Poslední ^ nejvyšší, ncjvclší, aussersler, summus Poslednie po-

teba 255, 3. Poslodnio núz.o 255, 37. 256, 18. Kajposlednjší

míze 254, 20.

P osob i li koho spravovati, íditi. Druzí pracijí pósobiec lidi,

siídiec je 54, 35. Aby hospodyn snažná byla pi eledi, pó-

sobiec ji, aby nebyla ped hospodáem nepoádná, a aby potebu

jnila 102, 1. — §. — konati, jednali. O kak sem lehkú a malú

vc pósob, dal asto minuti do!)rénni asu! 274, 23. — §. Kost-

ky pósobiti :-^ das Wíirlelspiel bclreiben, 175, 33.— §. = vzdlá-

vati, bebauen. Orá, clitc svá semena v zemi uvrci, rozlin ji

pósobí, kak by ji plodnií uinil 97, 26.

Posošný ^ náchylný, naklonný k emu, schopný eho, geneigt.

Mysl posošná k milosli 287, 16.

Postav (1. sukna) - kus, tkanina, Sliick, Ballen, 172, 16. Šerý

postav ^ poslav šerého sukna 256, 14.

Poliežili se -- potázali se s kým, sich mit Jemandeu beralhen,

282, 1.

Po tknuti, freq. potýkati, poty kovati _ potkati, potkávati,

zuslossen, widerahicn. Svdomí jsem toho, nebof m jest nco
toho potýkalo 44, 7. Ilozliná práce svta tohoto jej polykuje

68, 26. 138, 24. 157, 1. — §. Polknuti se na em _^ ustr-

ili se, urazili se, sich worau slossen, 50, 36. 197, 3.

Polkysiti (Ikysali, intens. ex týkati, cf. rus. kosnuf jsa) ^ do-

tknouti se, potkati, trellen, zuslossen. Když jest spravedliv lo-

vk, kteráž koli smrE potkysí jej, v odpoinuli pijde 310, 16.

Potebovali -^ vyhledávati, žádati, iím jest nás daroval viece,

viece od nás poleltovati bude 186, 11.

Potuchle oi (duál.') ^ zkalené, mdlé, diister, 127, 1.

Pot uchn liti _ oslabnouti, unullili, zkalenu hýli, minouti, cessare,

evanescere, deficcre, verschwinden, malt, diislcr werden. Mezi nima

i jedné pii kazy nenie, jíž by potuchla pravá milost 100, 14.

Oi mé potuchle (duál.) 273, 10.
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Po v iní li ^ povanoiili, pováli, potili váli. .lakž náiilc vioír po-

vne. moe se vzmiili 41, 16.

Pozici ti, poj i ti ti penz ^ piijili, borgen, 174, 11, 3'.i.

Prí>cný l>i(liiý, aeriimnosus, iniiliscUíí. Coj' pracnýcli nemocných

111, 19. Svt hubený a pracný 129. 28. Pracné duše v oistci

27j, 17.

Práva koho níiiiili . niikomii zu právo dáli. .lemanden das l?echt

z.usprochen, 158, 11.

Právali (frefjit. verbi pravili) _ spravovati, reg^ere, vervvalten, 122, 4.

Právo. O práni zemskéin r Cechách mluví Štítný na str. i47 —
1 'i9. Ostatn rozliný slova toho smysl viz r Jumjm. Slovu.

Z práva : von Hechlswegen, 154, 25.

Prázden, prázdíi. prázdnosí — prázdný tas. odpoinuli, otiiim.

Musse; re špatném smyslu zahálka. Pátý nepietel jest prázdíi

78, 13. 105, 36.

Prázdniti^- prázden hýli (práce), zaháleti, otiari. Kdy/, néklo

chce prázdnili, nic nein 31, 34.

Prázdny == zahálivý, otiosus 85, 6. Dobrá hospodyni nemá práz-

dna (v zahálce) chleba jiesti. neb prazdnosf mnoho zlého iní

105, 36.

Pediti ped kým .= vyvyšovati se, vynášeti se nad koho, aemu-

lari, .lemanden zuvor thnn, 123, 35. Když jen úmysl zlý nepedí
Oiberwiegen) 142, 38.

Pednésti ^ naped nésti. Spieše se pokoru pedada, než hrdostí

pednesa 49, 30.

Peluzovati (frequ. verbi pelúdili) - na svou stranu pilákati,

perlicere, hiníiberlocken, 203, 25.

Pemleti =r= smleti, slovy nepronesli, verschwcigen, 142, 19.

Pe mluva ti = rozmlouvati, rozprávti, coUoqui. Pemlúvajíc uži-

tené vci o Bohu, o spasení 229, 4.

Penepodobný = k víe velmi nepodobný, hochst unglaublich,

192, 35.

Pepuštnie = dopuštní. VšeE jest božie pepuštnie 20, 9.

308, 21.

Pepýchali koho = pevýšili koho pýchou, iiberstolzen, 163, 15.

Pesklidný = velmi klidný, pokojný, friedlich, friedliebend, 168,8.

Petráviti koho = jedením a pitím pevýšili, im Essen und Trin-

ken vorlhun, 163, 15.

Pevrci = pemítali, rozjímati, durchgehen, iiberdenken. animo e.\-

culere. Chce mi se pevrci ta sladká slova (t. pozdravenie an-

dlského) 287, 8.

Pezieti = prominouti co, dovolili, dopustili eho, 11, 9. 68,3.

Csslo pezí na ny Bóh leekakús práci 249, 4.

P.3žesiti = pedsili, pestrašiti, in Schrecken setzen, 272, 23.

Pi nésti. Má navésti toho, jehož pi nese (t. koho ve pi za-

stupuje, dessen Slreitsacho er vertrit), aby se smluvil 150, 5.

Pi sob býti ^ sebe mocen hýli, rozumem vládnouti, 161, 31.

Týz smysl záleží i ve rení: sám s sebú býti, 114, 35.
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Piínli Qinlens. v. pníinili) ^r piciiiovati, pidávati, 152,21,
Pijediiánie k néliomu __ spojení, sjednocení s kým, 219, 7,

255, 22.

Pije ni, p ij ein.š i (part. perf. act. v. pijieli, pijmouti). Buoh lo-
vstvie píjem (pijav), nízko slúpil 21, 24. Nepijemši (nepijavši

t. duše) pokánie 2G5, 8. 295, 15.

Prie kaz a ^= pekážka, nesnáz, impedimcntnm, moleslía, 100, 13.

170, 34. 212, 3tí.

Piekazný =: co na pekážka jest, pekážející, závadný. Nám jest

naše vlaslnie piekazna kelikosE, piekazen ábel, piekazen svt
50, 27. Což vidí, ež nui jest piekazno 275, 10.

Píkrý := tuliý, krutý, lierb, peinlicli. Píkrá bolesC 300, 32.

Pímluva, pí mluvka dvorská ^ litifliche Rede, Galanterie. Do-
bré jest pann pustili od pimluvek dvorských (sa!es aulici) s

kakýmis klásky 75, 23. 84, 38.

PiemosE = pravost, Gradheit, rectitudo, 274, 29.

Pinuzenie (pro pinudnie) ^ pinucení. Bez pinuzenie, dobro-

voln. 155, 27.

Pi podob nati = pipodobiti, pipodobnili, assimilare. Pipodobnati

se sve'mu otci 47, 14.

Pipósobiti = pipraviti, bcreiten. Co Hospodin pipósobil svým
vzvoleným 284, 37.

Pípravný = pipravený, paratus, bereit. Šfastnýt jest, kohož pí-
pravna (pipraveného) nalezne hodina tato 277, 38.

Pírok = co se komu pikne, pite (zlého), plhana, opprobrium,

Vorwurf, 78, 39.

Písloví = pomluva, zlá povsí, Nachrede, schlechter Ruf. Žehy

bylo pann neb paní s píslovím se s ním (zpovdníkem) caslo

obierali 238, 10.

Pisp ác ti, freq. verbi pispoili, 45, 18.

Pietelnice ^ píbuzná. Maria Alžbt posluhujíc jako mlazšie

pietelnice 290, 3.

Prie ti = páti, favere, gfeneigt sein, vvohhvollen, 130, 38.

P i e z e II
, p ie z ^ pízeii, niilosC, láska, favor, Gunst, Hnid, 136, 4.

Pitiskniiti koho k emu = pinutili, pimusili, zwingen, 253,20.
Pi tvoiti koho ím = piiniti, pidati komu co pomluvan,

Jemanden etwas anhángen, 103, 21.

Pivázán býti k emu == povinen býti ím, verbundcn, verpflichtet

sein zu elwas, 183, 39.

Pívuzný (vlastn svazkem spojený, srotí, vuz) = píbuzný, agna-

lus, 42, 15. 283, 20.

Prizrieti o sob = na se pozor míti, sich vorsehen, auf der

Hulh sein, 281, 13.

Proby tený ^ lízitený, ulilis, niilzlich, vorlheilhaft. Že jest

kest dietkám, a i své vole nepidadie (nepidají), probyleeu,
210, 23. 255, 20.

Prodru žiti koho meem =. probodnouti, 168, 10.
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Pro nos — pronesení, vyjevení, Verrathung, OíTeubarung. Btz pro-

nesu fohne verratlien zii wordeii) 2iG, 11.

Penositi lajcnslvie . pronesli, prozradili, 150, 3.

Propasti _ propadnouti, 113, 27.

Pro pýcha ti nco —- pýclioii pozbyti, potratiti, superbia perdere,

durili Hechmutli einl)iissen, 196, 25.

Trorada - zrada, 243, 12.

Proslúpili = pestoupiti, zmrhati, ztratiti, perdere. By panna slav

panenský prestiípila 02, 35.

Protiv proti, 37, 27.

Prosvícení .= osvícení, lirleuchtung , 191, 6. 193, 6. Ducha

svatého prosvcením 293, 24.

Protivný odporný, Nviderwiirtiíi. Velikými hiechy a neistými

lidé liešie protivn jemu (Bohu) 17, 29. 114, 36.

Protratili .^ zlratili, perdere, verliercn. Ruben protratil od svého

otce požehnánie 113, 14. 113, 30.

Provinilý eho _ kdo provinním eho zasloužil. Provinilý smrti,

der das Leben verwirkte, 214, 8.

Prvod .. první nedle po veliké noci, 66, 30.

Prožalovali žalobu, die Klage vorbringen, vorlrngen, 148, 8.

Psota _ bída, zloba, nedostatek, miseria, aerumua, Elend , Triibsal.

Svií psotu a svú neslatenosE žaluje na se (ve zpovdi) 237, 2.

Piira = zpoura, hrdost, arroganlia, Eigendiinkel, Hochniuth. Vsliípie

v púru a v své mysli hrdosf, žádajíc viece cti tohoto svta, než

cli vcné 143, 2.

Purný ... zpurný, 114, 36. 202, 27.

Pycem (l.plur. praes. i\ pykati, pytu) .^ litovati, káti se, bereuen,

biissen. Pyem zšeiezenie 232, 1. Pyem tch závin, jimž žá-

dáme milosli 232, 2.

Pych _: pýcha, zpupnost, superbia, lemeritas, Hocbmuth, Trotz, 167,

20. 202, 32. 236, 28.

Uadjšé, radjší, radjie _ radji. Radjšé pinutkaj je i pod

bezdcí 149, 22.

Rafijka {demin. nom. raije) = graphium , stilus , Grillel zura

Schreiben, 134, 30.

Ralaj = orái3, eledín k orání najatý, Ackerskneclít, 157, 33.

Razí (^pro radí) — radím, 1, 11.

e. Kto koli víry kesfanské celé a neporušené nechová, bez

ei (t. v skutku, nevyhnuteln) zahyne vn 14, 20.

K ec n í k^ advocatus, Rechtsfreund, Rechtsverlreter, 145,15. 147,16.

Rechniti na koho ^ reptati, hubovati, spurn sob poínali,

scbellen, zanken. By l)yla na svého uuiže nerechnila ped jinými

100, 27.

emeslo = práce, dílo. Sedláci a orái nemnte, by i hned svtí

byli , že dobré a potebné emeslo iníte , vešken svt živiec

169, 24, 33.

Rob= dít, pl. robata. Robata jeli se jemu posmievati 117, 12.
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Robiti v porobu, v poddanost pi-ivádéli , kiiochleii. Vc/.le ío,

páni ! ješto svobodné vládyctvo robiti pezítc aneb kneží : budelc-

íi kdy porobeni, loE bude pomsta tolio hiecbu 155, 13.

Rodika nialka, 91, 10. — §. = píbuiná dle rodu, Stamm-

verwandte. Jako by (Maria) odpovdla ei své rodiky (Alž-

bty) 298, 13.

Rok domácí = soud soukromý, pátelský; smlouváni a rozezná-

vání mezi stranama spornýma mimo soud veejný, smír , Schieds-

gericht , Friedensgericbt. Na domácích rociech viece po pravd

než po právu (mehr nach Billigkeit und Recht als nach dem Ge-

setz) Slíditi slušie a smlúvati lidí 150, 9. — R o k ^: lhta , úvr,

Frist, Borg, Na roky svií kiípí dávaje , aby dráže dal pro rok,

než by dal za hotové 173, 2.

Rok o vnik domácí _= soudce soukromý, rozsudí, smluvce, smírce,

arbiter, mediator , Vergleichsstifter , Friedensrichter, Schiedsmann,

150, 7.

Rospe (pro rozspe) = rozsype, 77, 26.

Roven, -vn, m. = jinému rovný, par, seines Glcichen, 161, 37.

Tomu nenie tžko trpti s sebú svých rovní, aneb vyšších sebe

162, 28. Nad své rovn liehnúti 1G3, 19. 165, 17. Od svého

rovn 249, 11.

Rovný ::= slušný, billig. Úkoly bráti rovn 156, 35.

R o zbuj eti (perf, terbi iiich. bujeti) ^ bujným se státi, iibermuthig

werden, ausschweifen. Kto Boha ostati nechce pro práci kterií,

aneb v dobrém bydle rozbujeje 81, 37.

Rozejže, rozejženo, v. rozžéci.

Ro žhni ti se ^ hnitím se otevíti, durchs Schwren aufgehen. Šrám

se rozhnie (pro rozhnije) té rány, jež jesf byla zaléena, 234, 29, 35.

Rozmaelý _= rozmailý, luxuriosus, 180, 18. 185, 20, 243, 3.

Rozmaení (a verbo rozmaeli) = váhavosf , Lassigkeit , Trag-

heit. Rozpaiié rozmaení 187, 33.

Rozechvíti (roz-ochvili, cf. Šlítn. ochevný ^ žertovný, veselý) —
dodali komu chutí , ermuntern. Rozochviloj' m jedno kázanie

svatého Augustina, že bu.i udatnjie psáti eské knihy, ješto

písliišejí k sv. písmu 3, 33. lit alibi: spolu se rozochvujíc

(t. chuti sob dodávajíc) k boží milosti.

Rozpá, i,
f.

-= rozpak , rozmýšlení se, cunclalio , haesifalio. —
§. = zufání, desperatio. Tšili v rozpáí 4, 5.

Rozpáiti se od eho = rozmysliti se na jiné, odvrálili se od

eho, abwendig werden. Budem-li s pravdu odsúzeni
,

jistii na-

dji móžem jmieti , že také vznikneme s pravdu, a se od nie

nerozpáímc 147, 30.

R o z p ós o b i ti rozdliti, verlheilen , distribuo. Aby ty, dobe
sbožie ro7,p(')sobuje, za to odplatu vzal 254, 33.

Rozumný = srozumitelný, versliindlich. Svatí ucnníci pro roz-

liné bludy kacieské rozumnjší eí popsali sú vieru
,

jakož sú

apoštolé mienili 13, 23.
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Ho » váz a li - solvcrc. nozvá7.áii's (jsa lozviizán) (»il iciiy, ticlilc-

tljj opte žny 82, 28.

H o z v e s t i (t. klín sukn iieh plášt, al)y udeil jeden k druhého klínu) -

rozpáhnouti, ausholen, scinvingen, 148, 19.

Hozžcci ^ rozžehnouti, incendere, inilamniarc, cnlziiudcn, 189,38.

Potom pak rt rozejžc (pro rozežžc) žádost a zavede k zlému

78, 23. Když železo ohnm bude rozcjženo 22tí, 32.

Rue, = rychle, náhle, schnell, 97, 14. 184, 30.

U ticha,
f. nicho, veslis, Klcid, 302, 36, 38.

Ruko váti se koiio _ uruciti se za koho, sicli fiir Jemanden ver-

biirgen, 217, 16.

Ryk _ povyk, kik, Liirm, 157, 17,

Rýti na sebe = píiny k nevoli podávali, vviihlen, 116, 38.

Sada ti = svrbli, jucken. Jinak sada, jinak šlpi, jinak bolí udee-
nie, jinak ubodenie 282, 20.

Sedánie . potýkání se obyejn dvou osob jezdecky, jezdecký

souboj, turnaj, Zweikampf zu Pferd, Turnierspiel, 148, 20.

Sedati = polykati se, klátí se jezdecky, zvlášt v turnaji, turnieren,

kámpfen. Kto ostojí, když dva sedáta (duál.) 10, 1.

Sdlišt et sedlišt = sídlo, Sitz, Ansiedelung, 159, 25, 27.

Senmúli ^ sejmuli, sníti. Nejedno zlé pochází z té nesvornosti,

když se spolu velm nerovní senmú (t. manželstvím spojí) 64, 31.

142, 37. 204, 8. 257, 17. 276, 26.

Sjednali ^ v jedno pivésti, unire, vereinen. Kostel (církev) jest

obec spolu sjednaná duchem svatým všeho kesanstvie svatého

26, 23.

Sj id echu se, (5;;/. prael. v. sjíti) = sešli se. Sjidechu se ho-

doval 92, 39.

Schovati :^ pochovati, scpelire , begraben. Tu m kestanským
schovajíc obyejem 282, 3 (na sir. 311, 11 pochovajte).

Sice -^ takto, tím zpsobem, sic. Ješlo sice, a se pokáním ne-

obrátie, odsúzenie vezmu 128, 36. 144, 18.

Sien = ten. I sim i onicm = tím i oným 4, 30. Mnoho vr, i

sích i onch 7, 26. I sého i onoho chytajíc 176. 25. Si i

onii vcí 196, 11. Dávaje na mysl sé i ono 203, 27.

S k á z a t i (pro vz-kázati) = pikázati. Ežby nejml tch mší ten knz sám

pli, ještoj' je skázal 253, 36 260, 22.— §. = oznámili, zvsto-

vali, nunciare. Buoh mój p kázal mí, médiclky! abych skázal jej

vám 1, 2. 194, 7. Hlédaj , kakf svatý Lukáš skazuje (chvaln

líí) onu vdovu, ješloj' byla duoslojna a t. d. 1 chválí ji najprv

tiem , zej' a t. d. 85, 37. — §. Skazovati se ^-. zakazovali se,

zaíkati se. Brzo toho, co sej" shazoval, zapomene 132, 7.

Sklamati kým, 137, i3. Viz klamati.

Skon et i ^^ skoniti, dokonati. Pi tom, ješto chce skoneti (der

in den letzten Ziigen liegt) 309, 9.

Skoro, skuoro, skoe adi\ =^ brzy, rychle, mox, ito, bald,

99, 12. 130, 37. 151, 35. Nevdie, dokud budii, skoe-li hlíza

pijde neb jiná smrt 206, 38. 271, 36.
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Skekánie --. Iropení kiku. Z Iííivu pociiázie haiiénie
, lánio,

skekáiiie 242, 35.

Skrovný = mírný, bescheiden, 290, 20,

Skytá, 'paH. verbi skytu, skysti, skytali = poskytovali, exhiberc,

dare. Piekazen jest nám svt, se všech stran skyfa píiny k

rozlinénííu žádání 50, 29.

Sled = stopa, šlépje, Spiir, Fáhrle, veslii^ium 128, 25.

Slíbiti = pipovdíli, proniittere. Slíbí-Ii (vdova istotu) a na-

plní, uiní dobe, že slibi (praet. = slíbila) 84, 28, 29. — §.

slíbiti se komu (vz-líbili) = zalíbiti, gelailen 278, 37.

Sliný ^ vhodný, slušný, zpsobný, conformis, passend, sohicklich.

Otázali, když jest slin (v bod) koho 1, 15.

Slovutný = výslovný, nanenllich. Tu vieru (vyznání viery) slo-

vutn na všakú nedli zpievají knžie na mši 13, 24. — §. ^
znamenitý, slavný, berúhmt, feierlich, 300, 2. 310, 45.

Smieti se komu =^ smáti (cf. smiech, smích) 30, 38.

Smi li ti (pro vz-mil-iti) se ^ milý se uiniti, zalíbili se, gefallen,

252, 36.

Smysle. Sinn. Jcst-li v smysle, wcnn er seincr Sinne máchtig, seiner

bewusst ist, 212, 35,

Smysleti ^ myslí chápati, myslili, denkcn. Klo móž již smysleli

a rozumti 220, 9.

Smyslný (cf. smysleli) .^ rozumný, moudrý, bedachtsam, vernilnf-

tig. Aby (dli) po tom umní stály, jimž by k tm nmledlným
andlóm a práv smyslným u vné pišly lovaislvo 141, 7.

Sm líti ti se, inteiis, smúceú se _ rmoutili se, liirbari, Irislari 2, 17.

Snaženstvic ^ snažnost, úsilí, 102, 31. 164, 12.

Sníti od mee ^ sjíti, 10, 13.

Snoní (sie'-noní) ^ této noci se týkající, diese Nacht belrellend.

Klož by byl nechulcn pro silného pilie pcmoženie snonieho

225, 25.

Šnuzenie -= zhubení, potlaení, alTlictio, Yerderben, 280, 31

Sobvolný ^ svévolný, mulhwillio^, ei^ensinnig, 122, 4.

Sobiti sob ^ osobovati sob, sich anmassen, 135, 5.

S páko sliti (pro vz-pakostili) ^. škodu uiniti, v neštstí uvalili.

Zlý (íábel pro svú závisC rád by každému spakostil v istot pa-

nenské (t, rád by pro ni každého v neštstí pipravil) 73. 12.

Spti = vzpti, pomodlili se, cantare, orare. As a jeden pater spti

13, 17. Spj lolikto mší, neb žalláóv, neb paleóv, neb vigiljie

o toliklo lekcijiech 253, 25.

Spíleti et špílcti (a germ. spielen) ^ lháti, lstiv, podvodn se

k nkomu míli. I který kupec móž býti , by nespílel, neb

druhého neoklamal? 204, 5. Slez se, aby vda, nespílel

204, 6.

Sposlúchali (pro vz-posliíchati) _. poslechnouti, 273, 35.

Správný — s právem, podlé práva, rechf, rechtmássig:, mil Fug

und Recht, 34, 35. 111, 33, 155, 1, 2. 214, 6.
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Spustili (>-pustili) _. odpustili, ver/.eihcii. Kilyž tlice protivník

to zavi:it'iiie odložili podle toho, jakž iiióž, má lovk spustili

259, 23.

S staili _ vystaiti, vydržeti, elwas erschwin^en, 154, 15.

S stá ti ^ ostali, trvale stáli, setrvati, hestelien, verharren, 122,

28. 127, 34. 152, 31. 1(52, 5

Stanutí _. zastaviti se, konec vzíti. Milost stane 41, 23. — §.

^ hodili se k emu, tanen. Tento s svými kunšty nestane za nic (.ne-

hodí se k niemu, opovrlinon jímj 17 i, 6.

Starosta _ starší
;
pední neb vrchní v rodin, v obci nebo v cír-

kvi , 15, 39. 119, 33. 200, 38.

Sta t i ti emu (deriv. a statek) _ staili, postaovati, znreichen,

klecken fiir etwas, 285, 33. Všecka duše nestatí plnosti všech

radostí 285, 35.

Státi, bude-li stál (ful. perf. si staturus fuerit) 22, 35.

Stienka = jmél, jmelí, viscum, Mistel. Když stienky oferují (pfl-

sobic áry) 8, 27.

Stlupie (cf. sfsl. stlp , rus. stolp) = sloup, slupi, coUimna. Posta-

viv oi v stlupie (dle Augcn brachen ibm), pustí duši 279, 6.

Stonati (c/". germ. stóhnen, gr. G-:ev£!.v) = vzdýchati, lkáti, áchzen,

seufzen. Zdali nediete již v svém hubenství, plaíc a sloníc: Bda
nám a t. d 300, 4V.

Strana = díl, pars. Pinesli v obec peuieze, ale nkterá stranu

sob zachovali 137, 10. Ten stud bude veliká strana dosti ui-

nnie 237, 10. 277, 20. — §. = zniisob, modus. Náš chleb

jest, když jeho nkterii stranu (aliquo módo) zaslúžíme 154, 31. 284,31.

Strast = bída, psota, aerumna, Tríibsal, Elend, 289, 17.

Slredmý = prostední, medius, 119, 25.

Sticzvý ^ stízvý, stízlivý, níiehtern, 171, 33.

Strýek = mužíek, poL pokrzyk, rus. Adamova goIova, sfn. Al-

raun, sldl. mandragora. Když strýky neb koenic kstie (pso-

bíc áry) 8, 26.

St ryen, slrýeua = slrýenec, strýenice, syn a dcera bratra

otcova 65, 26. — Strýen, - te = dít otcova bratra, pa

-

truelís, 65, 29.

Stude snžná = sludenosí, frigor 106, 4.

Slíditi. Ktož ji k horšiemu siídie (he o ní soudí), než jest

vinna 102, 39.

Slídový ^ soudní. Úad sudový, Richteranit, 149, 14.

Sudy i onudy --= sem i tam, hin und her, 140, 7.

Svaený (pro svatný) = svcený. Svaená voda 269, 9.308, 19.

Svak (cf. pol. luz. korul. svak, rus. svojak) = muž ženiny sestry,

švakr, socer, Schwáher, 90, 18. {Cf. šir

)

Svatokrádstvo = svatokrádež , Kirchendiebslahl , Kirchenraub,

228, 14.

Svekr {cf. kraj. sveker, ///. svekár, rus. svekor, pol. šwiekier) =
otec mužv, socer, SchNviegervaler, 101, 24.
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S ve kra (_kiaj. svekerva, ill. svekarva, ras', svekrov') _^ matka mu-
žova, šveki-uše, socra , Sclnvieg-ermuUer, 101, 24.

S velie ti (vz-veliceti) ^^ veliiti, chváliti, honosili se, magiiilicaio,

gloriari, preisen. Pivní kestné nesmli zevn se svelieli vnv
krestanskú 13, 29. 104, 6. Duše má velebí i chválí i svelicie,

ne se, ale Hospodina 298, 18.

SvsC (c/". srb. svast , rus. svojacina , lni. svakova, lit. sviiine) =^

sestra ženina, švakrová, uxoris soror, Schwesler der Galtin, 90,

18. (C/-. ši.)

Svt = svit, svítání, Morgendiimmeruno-. O puol noci, aneb s puol

noci ped svtem mají (knží) pli jitní 228, 31.

Svtí Qnom. pl. adj. svatý) svatí. Komuž Bóli, tomu i všichni

svtí 170, 18. Sed sfatim poslea: Protož chcete-li k svatým
pijíti, nezávi«rte; ale což Buoli komu peje s svými svatými,
toho vy jim rádi pejte 170, 19, 20. Jiní svtí (svatí) 289,40.

Svieky = den svíek, hromnice, Lichtmess, 66, 31.

Sviediti ^ vadnouti, niarcescere ((/". svdnouti, svadnouti). Aby
se zlobil hnvem, sviedil závislí 50, 1 7.

Svinec, neumeten jako svinec = svinský chlév, Schweincstall,

102, 6.

Svobodenstvie, svobodstvo == svoboda,] vflle, 136, 16. 153, 2.

Svobodno uiniti .^ závady sve'sti, depurgare, entlasten, 154,20.
Svrchování = svrchovaná dokonalost, summa perfectio, 36, 34.

Svyknouti co -= zvyknouti, sich an etwas gewohnen, 148, 39.

Sart, peníz nejmenší ceny, šarapalka, germ. Scherf, 31, 7. 137,

29. Dva šarty 255, 6.

Salovánie = šálení, Possen, 172, 3.

Sele, 3 sitig. praes. verbi sláti. Listy královy, ktere'ž on sele své

králové 4, 6.

Šeadný, šeradný, šeredný = šeredný.

Šestá nádstý (šestý a nad desátý) = šestnáctý, 248, 18.

Sir (c/", rus. šurin, srb. šura, bos. šura) ^ bratr ženin, glos, Bru-

der der Gattin. Ti, ješto sií sob nebyli v rodu, ti sob (man-

želstvím) budií šiie, svésti, svakové, nevsty 90, 18. V rkp.

mus. I. C. II. rovné míslo pnchází, takto: Manželstvo drží pie-

ze mezi lidmi a z nepátel pátely iní, že budu sob zctové,

širé, svaci, nevsty.

Škobrtati ^ škrtati, škrábali, kratzen. Napsánie pro zuby, ješto

na stn škobrtají, t. napsánie, ješto škobrtají (ním ostrým píši)

na stn pro zuby (pro bolení zubu) 9, 25.

Škorn = stevíc, bota, ocrea, eine Art Stiefel oder Schuhc.

Spieše by švec dospl škorní bez tak dlúhých cpkóv; a také

veliká jest piekaza u škorn tak diiíliý nos: neb pš nemóž s

nimi pracovati, a pes plot ovšem nikamo nelze 170, 34. QSrov.

epek.)

Škuoda = škoda, 275, 3. 280, 12.

Šlechta ^ vnitní cena, der innere Werlli, virlus. V té kiip
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šlecht (t. vo vniliii ccii lé kiíp), jako kdyby klo mosaz pro-

dal za zlato 173, 10.

Šos = plat z domu k obci, Sclioss, Schossgehi, 158, 19.

Šrám = jizva po rán sené, die Schramme , Narbe, 234, 29.

Šfastný, scriptnm et šaslný, 288, 17. 299, 11; zastný, 295,

7. 299, 4. 304, 43 - iclix, gliicklich.

Štpieti (<•/. štípati) - píti, beissen (vom Geruchssinn) 282, 20.

Táhnuti co od koho _. odvoditi, ableilen, herleiten, 209, 34. — §.

táhnuti se na koho (ped soudem) = Jemanden belangen, 158.4.

Taký -= lakový, 133, 22. Také zlato (tale aurum) 138, 2. Ví-

dáme to, že lidé na svt mnozí veliké rozumy mievají, takéž,

jako písmo velí, rozumti (talia intelligendi) 140, 25.

Tant (« genu. Tand) prázdná, marná, niemná vc, 11, 19. Mnoho

tantóv nepotebných vymýšleli ITl, 5.

Tanlé-^ kdo se s lanty obírá, podvodník, pseudo, 34, 28.

Tápati v moi ^ topili se, tonouti, 2, 34.

Tha = pracovny lovk, rolník, 1()9, 15. 170, 21.

Thaství = práce zvlášt polní, rolnictví, agricultura, kórperliche

Arbeit, Feldbau, 158, 22.

Temnice = temné místo, temný žalá. Temnice svatých otcóv

(pedpeklí) 20, 39.

Teprv (lé prvé t. chvíle) nyní, dcauím, anitzl, 234, 37. Ze, by

teprv bylo, nechtl by jich (hriecbóv) vz-ves svt uinili 235,18.

Tetn, telena ^ tetnec, telnice, syn a dcera matiny sestry,

amitarius, amitaria, 65, 27. — Tetn, -te = dít matiny

sestry, (55, 30.

Tžek v oi = nemilý, unlcidlich. Že jim byl Milic tžek v oi
(t. neádi ho vidli) 218, 32.

Ti e hnu ti -= tíhnouti, táhnouti. Téžm vešken svt po vás tiehne

(t. po vás postupuje, vámi se ídi) 104, 22.

Tiežiti == tázati se, inlerrogare. Takéž i dnes, ješto se sob
zdají múdí, rádi tieží (táží se) kakiís hrdostí 67, 39.

Tiežiti (Juiujm. tžiti, ležeti) ^ tížiti, pracovati, dlati. Aby roli

tiežal (t. vzdlával, bearbeilen) 154, 12.

T o -= tu, a tu, da, hic. Buoh zpósobil, aby lovk jedl a pil ku

poteb, aby byl zdráv, sileu a vládl smyslem : to pak lakotu

lovk viece jeda neb p než slušie, ukrátí sob života ald. 184, IG.

191, 36.

Tociš = totiž, to jest, videlicet, námlich.

Tož =- a to, et quidem. Takové panny všem se žádají slíbiti, tož

jen k tlesnému oku 61, 28.

Trati -trvati, durare, 75, 34. Najdél trá rovné 165, 12. Aby
duše u pekelném ohni na vky trála 265, 11.

Te sklání ^ trestání, 40, 34.

Tes klali = trestali, punire, 141, 1. Když neslreskci eí, kohož

bych ml s právem 245, 4.

Tetienádstý (tetí nad desátý) = tináctý, 247, 38.
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Te v i e, m. = stevíc, škorn. Ševci z kóžc cinie tevie 170, 23.

Jest bosého ten toví, jenž u tebe schna, kaz.í se 254, 37.

Trh = prodej i koup. Ty všecky sniliívy jsií škodné lidem, a trh

ml by v tom svoboden býti 173, 39. astí trzi , 201, 11.

Trhový = co náleží k trhu. Trhoví lidé, 204, 14.

Ti ed nik == ní námstek, vicariiis ; faráv Iiedník :^ kaplan.

Papež neb biskup, fará neb Iriedník 27, 20. 239, 13.

Trp o iti = puditi, tálinoiiti, fortreissen. Smrt tipoCi je bez jich

dicky, jamž oni neclitie 277, 13,

Trýze, trýzíí, gen. -ni, f. = trápení, muka. Zem liubcnstva,

zem trýzni 301, 12.

Tržeti = lábnouli, puditi. Kakž kolivk snad obláštie milosti linnlie

k nim netrží nás 42, 32. 110, 9. Když lovka trží mysl po rozkošné

chuti krmí neb pitie 182, 35. Aby nás tržalo to dobré 193,15.

Tržiti ^ kupovali i prodávati, trh initi, Markt hallen, feilsclien.

Dosti hoe, tržili pro piluú polel)U, a Iržiec teba opafrnu býti,

by pravdy neprodal za peniezo 204, 12.

Tržné = Marktgeld, Marktgebiihr, 155, Ifi. Rkp. inus. I. C. 11.

v i. 67 o tom takto: O tržném právE jest též : móžf pán požívati

jeho, nebí má pro trh nepokoj v svém msí, a musí lidi mieti,

jcšto by trh spravovali a pokojili.

Tušiti ^ hádati, pedciEovali, ahnen. Donidž která vdova stojí po

leckterých vcech svtských, dotudf já jí neluši (netuším) dobe
84, 30. — §. tušiti sobe ím _ nadji sob dávali, doufati,

sich HolTnung machen, 248, 9.

Tužiti komu eho ^ žalovali, stížnost sob vésti, 1G7, 5.

Tvárný = pkný, sliný, forniosus, speciosus. Tvárných i netvár-

ných jest Buoh olec 47, 29,

Tvrze = tvrdji, durius, hárter, 105, 30.

Úborek _^ košíek, fiscclla, 77, 25.

Uiti = ucítiti, znamenali, vkahrnehmen. Má pck milost vzhoru

pláli nad to nade vše, jež móž býti kterým ichem uíceno (was

durch irgend cinen Sinn wahrgenommen werden kann) 193, 37.

Rkp. cis. knih. píše: uczyczeno, ínisto uítno ? = uito ; rkp. pak

mus. I. C. 13 má pocztieno, omylem místo pocítno.

Uistiti isté uiniti, purificare, 79, 30.

Ufati, nyní doufali, sperare.

Ujcen, ujena :^ ujenec, ujenicc, syn a dcera bratra matina,

65, 27. — Ujené, -te, _. dít matina bratra, malruelis, G5,

32. — Ujený bratr _ ujen, 65, 30.

U hov ti - vyhovli, 69, 8. 111, 14.

Uheznúti (/. po-hiežiti) = uvíznouti, z&stati vzeli, slecken

bleiben, 193, 11.

Ukliditi _ v klid, v pokoj, v ád pivésti, uistiti, srovnati. Všecky

své údy ukliditi 48, 4. Když se uprázdní od žádostí svtských

a od prací, uin v své mysli svátek , uklid své srdce od my-
šlení svtských 194, 25. 343, 2.
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Ú klidný - pokojný, ticliý, mírný, Iranquillus, ruliig. klidná mysl

141, 34. Jsem úklidný a pokorného srdce 25G, 35,

Úkol -= uložená da, Aiiflaffc. Úkoly bráti = Sleuern einhcben,

156, 35.

Úkora . posmecli, poliipa, pohana, opprobrium. conlumelia, Demíi-

Ihigung, Scbmacli, 284, 25.

U m ^ intelleclus, Versland, Geisf, Besinniuigskrall, 190, 2.

U metelný ^ umlý, gnnrus, doclus, kundig, wissend, gelebrt,

141, 6. 19G, 25.

Umtelstvo = umní, scienlia, Wissenschaft, 140, 21, 22, 37.

Ungelt 155, 19 vykládá se obyejn jahoilo clo ze zboží; na

tomto však míst jest toho patrn jiný smysl, totií nm. Uingeld,

gemcine Auflage. Dokládá se tu: jakž pán v lom uiní jim (obci)

kivdu, dlužen jim jest navrátiti. A však obec ze zboží ungeltu

neplatila, nébri ten, kdo zboží ku prodeji pivezl.

Upadnuti od pravdy, 140, 39. = odpadnuti.

Uplésti se = vplesti se, pimísiti se, velríli se, 136, 17. 229,23.

Upiekiti komu :-^ kivdu uiniti, ublížiti, 311, 37.

Upielišiti, upélišili ^ nco píliš, nad míru uiniti, 164,

21, 29. Jiní bud upielišie, neb nedolábnií (sic tbun zu viel oder

zu wenig) 289, 41. 290, 21.

Upieniý =.= pímý, rovný; spravedlivý. Siídce upiemý 278, 19.

Upiemý prútek z mrzuté zem 288, 4.

Úad. V jeho úed 34, 21.

Úrok, 154, 10 ^ j/s/j/ plat, jejž, Štítný v rukopisu mus. I. C.

li, v i. 67 vykládá takto : Úrok jest plat urený v menovitý

as. A len má pán s neho, aneb pro nco. S neho jest úrok

správný, když pán dá svú roli neb liíku, duom neb niiesto, na

nmž by dóm ml, neb vinici, aneb ccž kolivk lakového, aby

s toho platili jemu urenu vc, jakož by bylo smluveno. — Pro

nco móž také úrok brán býti : jako kdyby kto byl oprávce ní,
móž od nho podlé podobné smlúvy plat úroní j mleti.

Úsilé := úsilí, práce, namáhání, 69, 34.

Usleci, usleknouti {cf. leknouti) = pojíti, zemíti. Umet baba

aneb usleknet kmet, a já budu mieti sbožie 83, 5.

Uspati ^ usypati, odsypati, abschútten. Že ukrojie neb uspú (usy-

pou) toho, což mají 17."), 24.

Ustanovily ^-. stálý, ustaviný. Ustanovile úklidná mysl 150, 27.

Ustavistvie, ustavistvo :^ stálost, 24, 10.

Ustavný =^ ustaviný, slálý. Lee by ústavná byla nemoc 225,24.
228, 23.

Us trit i se na nco _ urazili se na nem, 27, 18. 277, 6.

Útajný {ab utaj ^ Versleck, Ilehl) ^ utajený. Jehož (Boha) nic

nemóž útajuo býti 186, 9.

U t i e ž e t i {frequ. verbi utžili) ^ vydlávali, získali, gewinnen, adqui-

rere, lucrari. Dobyti a utiežeti zisku duchovnieho sbožie 273,22.
Utkati koho ^ potkali, begegnen, 17, 22.



344

Útrata = utracení, ztracení. Bez útraty a bez poskvrny panenské

cisloty 291, 18.

Utrpli eho, od eho = zdrželi se eho, sich enlhalten, absli-

nere. Jakož asto lovk viecs, než teba, v rozkoši sob po-

volí, takéž slušie , aby utrpl dniluly i toho, ješlo by mohl po-

žívati 249, 32. Postem tuto miením každé ulrpenie od tlesné

rozkoši 249, 33.

Úvod H- kajících híšníku do kostela) =- inlroduclio, Einfuhrunf^ in

die Kirche, 203, 19.

Úžest = úžas, užasnuli, pavor, slnpor, Erslaunen, Eiitselzen, 296,26.

S jakús utšenu úžesií 296, 46.

Užitek = užívání, Gebrauch. Užitek vína neb chleba jest zkaženie

vína neb chleba; neb píc a jedúc užíváme toho a tiem je zka-

zíme 174, 14, 24, 25, 31.

Váleti _^ válku vésti. Dvojie jest královstvie veliké, a tretie jest

jako krajina, o niž teto dv království jako váléta 49, 9.

Váleti kým smiecb -. smích, posmch sob z koho tropili, sub-

sannare aliquem, 62, 1. 99, 10, 24 7, 34.

Vášeíi _ zpsob, vlastnost, modus, Eigenschalt. Viery kesanské
a dobrých vášní naucenie 3, 28. 101, 6.

Vdá viti (frequ. vdavovali) vlisknouli, cindriicken, imprimero,

209, 23. Ta svátost (bimování) také v duši opt jiné znamenie

vdáví, jíž bude rozeznánie od nebimovaných 212, 8.V ^ vn; v a v na vky vkuv. To radost vc a

vc tráli bude, donidž Buob Bohem 28, 38. 184, 1,5.301,16.

Ve as ^ v ten as, nyní, brziko, extemplo, 274, 17. Neboj se,

ve as se polepšíš, ve asE ohe pomine, ve as se upotíš

275, 37.

VeJ, conj. = však, zajisté, profecto, gewiss. A kak móž kto éci

:

„miluji družce," vidí-li, an núzi trpí, a moha jemu pomoci, i ne-

pomóž? Ved milost po skulciech poznáš 42, 5. 248, 9. 276,30.

Vdmo -= znamení, slonm \
vidní, visio. Že se ái, snové,

vdma, vštby zraijí asto 11, 5, 93, 9.

Vky vkóm -^ na vky vkv, 297? 20.

Velím cíli velím (jinstr. adj. velí ^ veliký) ^ mnohem, mnllo.

Kdyby na to lovk pomnl, že by velím byl kcsfansljšícb oby-

ejóv 16, 24. Aby vy (dti) najprv vlastní samy k sob spolu

mly milost vclim vtší (nežli k jiným), neb jste sob spolu naj-

blizšé 42, 10.

Velme _^ velmi. Velmf jest úžileno 1, 14.

Vrovánie = vru vru! íkání, pisahání na svou viru, Belheue-

rung, 173, 28. Mnozí lží, kiv se vrují 203, 37,

Ves ^. veškerý, cunctus, universus. Ves svl, universus orbis, 9,

7. 192, 27. 285, 8.

Veselé, «. ^ veselí, veselost, laelitia, 274, 32. S veselím 278, 4.

Vštba = vštní, hádání, vaticinium, Wahrsagerei, 9, 35. 11, 5.

Veštie, ». ^vejití, ingrcssus, das Eintreten. (C/. píštie = pijití.)
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Smrf jelio llcsuá bude štastiié vešlie v ddiclvo kraje nebeského

278, 5.

Yetcliost - špatnost, zkaženost, Verdorhenheit, 2S8, 18. Aby-

chom se zase v ád pravý navrátili od vetchosti zastaralé

288, 23.

Vetchý == starý, spalný. Vetché školy 157, 34. I žádný v nový

stav nevstúpi, kdyby nepykal u vetchém býti 232, 7.

Vezdajší (pro vesdojší o ves den) _ každodenní, všední. Yez-

dajší hricch 235, 35. Bude trpli lovk za vezdajšie hiechy

všednie 237, 30.

Vézti se (volkem neb oslíkem) ^ reilen, 290, 4.

Vž = vzení, Kerker, Thurmgefángniss. Pokáží jeho vží 283, 9.

Ješloj' se nikdy vže nedopustil (der nie die Kerkerslrafe ver-

wirkt halte) 283, 10. 302, 24.

Vidien býti =. zdáti se, videri, scheinen. Pravý pokorný nechce

býti vidien pokorným 237, 1.

Vidomý = viditelný, visibilis. Vidomé všecky vci i nevidomé

13, 36.

Viecež viecež ^ víc a více, cím dále tím více, 193, 17.

Vigilje (a lat. vigiliae) = ten den pi^ed nkterým svátkem, 66, 29.

Vina = pokuta pro vínu, mulcta, Strafe, 155, 29. V rkp. mus.

I. C. 11. i. 07 iní zde Štítný tento rozdíl: Viny také beru

páni : nkdy je to bez hiechu, a nkdy s hiechem, a nkdy by

hiech jmli odpustiec vinu.

Vizi (pro vidi, olim vizu, a verbo vidti) = vidím. Vizi nebesa

oteviena 21, 24.

Vládání (freq. v. vládení) ^ vládnutí, spravování, Verwaltung,

162, 23.

Vicský ^ vlí, Wolfs-. Ktož jest s vlky, musí vlcsky (jako vlk)

výti 204, 31.

V niti ^ vjíti, 138, 16.

Vnit (v-nit) adv. ^ innerlich (opp. vn = áusserlich), 259, 11.

Ve vnit, 274, 11. — Adj. vnitní (opp. vnjší). Rozliná clo-

vie porušenie, vnitnie i vnjšie 9, 22.

Voda. Na vodu meíc, aby voda ukázala, jest-li vinen nebo nenie

148, 2. Slíní se tuto soud boží vodou tak eeni), Wasserprobe,

o nmž obšírnji isti máíeš v Archivu eském II. str. 113: Rád

práva zemského, fcl. 68.

V o n i t i = vni ze sebe vydávati , duften, einen Wohlgeruch von

sich geben. Že jim (svatým) jedno dachovnie vc vonila 289, 43.

V raci = vrátím. Když víno vráci neb zaplácí 174, 21.

Vražda = zúmyslné usmrcení lovka, Mord, Vražda vtší jest

(hiech), než kradba, aneb než smilstvo 247, 13.

Vrch = tém hlavy, Scheitel. Po kslu pak kižmem pomaže jeho

(dielte) na vrchu (hlavy) 217, 24.

Vrchcaby = Damenspiel , Brettspiel , Lurlsch. Hráti v kostky neb

u vrchcaby pro kratochvil 228, 28.

24
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Vrobiti se komu = podrobiti se, dáti se v porobu, sich zu Je-
mands Sklaven inachen. Že duše šla po tlesných žádostech, jim

nad sebú davši panovati, jim se vrobivši 2G5, 8.

Vrovnati co proti emu = comparare, vergleichen. Ani ta est,

již my Bohu iníme, jest tak duostojna, ež by mohla, proliv nmu
ji vrovnávajíc (im Vcrgleiche mit ihm), zac býti potiena 187, 37.

Vrtránic _ reptání, žehrání, murmuratio, vituperatio, blasphemia.

Pijímajíc jeden druhého do svých domov, štdrost sob ukazujíc

bez vrtránie 89, 5. 242, 32.

Vsiibovali (pro vz-slihovatil _ poíti slibovati, pnslibovali

275, 36.

Vsviediti (pro vz-svicditi) .-= zvadnouti, flacccscere, welk, malt

vverden, 124, 38. 162, 37. Vide Sviedili.

Vsvietiti se (vz-svietiti) ._ vzplanouti, coUucescere, erglánzen.

Nkterý vehn se vsvictí milostí k Bohu, až jako vsviedí, ež by

se od nho i jiný kto mohl zapáliti 124, 38.

Však .^ všaký, každý, omnis, cunctus, jeder, 104, 8. 123, 20.

Však as 175, 19. Na všaký den 219, 13. Na však den 219,
15. 238, 15.

Vsedni = vše dni, t, celý týden, vyjmouc nedli a svátek. Darmo
utrácijíc (ve svátek), což sii všední vydlali 108, 37.

Všelik ^ však, ale. vero, a ber, allein. Když mi jest dal želeti

mého obmeškánic, jehož všelik ne všem dává najposledy 278, 24.

V š e m o h lí tn o s f všcmohoucnosf, omnipolentia, Allmacht, 213, 29.

Všie vcí ^ každým zpsobem, omni módo, 89, 31. 284, 19.

Vuokol jíti s ím (sec, f/erm.') = zacházeli, obírati se, mít etwas

umgehen, 167, 22.

Vuz, rel vúz, , m. (cf.pof.\i].z^ sic. B,Y>3b, esk. prí-vuz-ný,

uz-el, pak hiíž, hiíž-cv) vinculum, ligamentum. Všichni bobonci:

le žehnánic, Icr napsánie na vuzi, zapovdienijsú kostelem 9, 26.

Výboj loupežné násilí, zvlášt dobytím se do domu, gewaltsame

Pliinderung, 109, 38.

Vylyhovati (cf. tjerm. líigen) = vylhávati, frequ. terbi vylyhu =
vylhu. Nevylyliuje králem (t. lživ se králem nezastíraje), mohl by

pomoc vzieti na svých lidech 156, 28.

V y n m ú t i _ vyjmouti, 1 35, 8.

Vymluviti vymínili, ausbcdingen, vorbehaltcn, 160, 19.

Vymysliti erfiuden. Lcckakých dvornoslí nových vymýšlenie,

tak v krojích nícha, jako v lancích 242, 28.

Výšcž výšež výše a výše, 190, 1. 194, 21.

Vytýkati komu ím oi pedstírati co (zlého), exprobrarc, vor-

werfen, 89, 14.

Vzhlížeti ifrequ. a vzbudili) ;^ vzbuzovati. Ta dva hiiechy vzbú-

zic zvlášt tlo 243, 15.

Vzdajné .-= plat pi vzdání ili navrácení statku, 159, 24. Rkp.

mus. I. C. i i v il. 67 takto Jej uruje: Vzdajné také, jako je

urené, móž pán vzieti, když kto chce scdlišl vzdáli a opustiti;
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neb dávají páni lliolii, aby opiavil sedlišl a osadil. — He sfanjm

vdáni _ poena vallala, nemá toto žádného spojení.

Vzdáli ^ odevzdali, iiber2:ebcn, zuriickslellen, Iradere, resliliicre,

154, 16,

Vzdieti _- vypraviti, nunciare, veikiinden, melden. Kdyžjesl andl
Marii vzdél to sloviítné pozdravenie 296, 24. — §. _ nazvali,

nominare, bencnnen. Jemnž vzdješ jméno Ježíš 207, 2. — §.

_ udlali. Ne proto manželské práce vypravuji, abych na vy osidlo

vzdl 70, 8.

Vz hroziti koho — hrzou naplniti, uhroziti, Graus erregcn, com-
minari, 198, 35.

V zhyzdi ti ^ zohyzdifi, zhaniti, ztupili. Kupujíc velme vzhy-

zdie, a tiíž vc prodávajíc opt vzchvále' 203, '^S. Viz Hyzditi.

Vz chválili ^ vychváliti, collaiidare, 203, 39.

V zlíti -= nalíti, aufí^iessen. Když na (na vápenný kámen) vzlé

klo vody 125, 6.

V z n e' s I i ^ pinesli. Smr, ješto bieše Eva všemu svtu vznesla

295. 13.

Vzniknuti ^ vzhru vyniknouti, povstati, zmocnili se, aufkommen.

Nadji m()žem jmieti, že také vznikneme s pravdu, když bude pravd
vzniknuti hodno 147, 29.

Vznikli ^ vzjíli, vzhru vystoupiti, vznesli se, 178, 8.

Vz pršet i (pari. vzprclia) = v prchlivost pijíli, jáhzornig werden.

Ten málo miluje bližnieho, klož se dá rozmoci hnvu, že vzeklne,

vzlaje pro lec cos, vzprcha protiv družci 37, 27.

V zr o liti se (cf. rota = písaha) = vzklnouli, poíti se zaklínali.

Druhdy mnozí na trhu, jako by pisahali, tak se vzrolie 203, 38.

V zs lidi ti koho zle posouditi, odsoudili. Stává se, že uzí nkto
nkoho v níše krásnem, a rúcho krásné jist jest znamenie hrdosti:

i vzsiídí jej, vzžehe na bczprémn 124, 22.

Vz-ves svt ^ pro celý svt, um der ganzen Welt Willen, 235,
18. Cf. Ves.

Vz žádá ti = požádati, náhle žádati, begehren. Nkdy smrtí vzžádá

lovk pro práci 243, 4.

V z žehrá ti na koho = poíti žehrati, slovy trestali, láli, arguere,

dcleslari, 124, 22.

Za nás, mnozí za nás (/A/), mus. za naší pamti) ncmnli 10, 16.

Zabylslvo = nemoudrost, vesania, Thorheit. Kterýž je nezašel

po lstivé kratochvíli zabylstvu (t. po zabylstvu lstivé kratochvíle)

301, 2.

Za bylý = zapomnlý, pominulý pamtí, smyslem, bláznivý, vzteklý,

vesanus, insanus, importunus, wahnsinnig, toll. Nedajte sebú toili

vlnami tohoto svta zabylého 130, 4. Moe zabylé (tohoto svta)

232, 23.

Zádav = zádava, útisk, Bedriickung. initi komu zádav 149, 25.

155, 28.

24"
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Z a di cli — vydieli, násiln odejmoiili. Druhdy ciaiclio zadnic

103, 12.

Z lidu sní (za - duše) .^ co se za duše koná, Seelen-. Zádušní

služby (boží) 275, 23.

Zákon = rád duchovní, ehule, Ordensregel, 129,16. — Zákon-
ník = eholiiík, Ordensgeistlicher.

Záleželi. Aby hospodyn umla schovávati a vydávati poiedn, jakž

as záleží (je nachdeni es dle Zeit eifodert) 102, 8. — Soudce

má onomu, koho v práv obtížil, došli uiniti podlé toho, jakž

la pe záleží (wie die Rechlssache vorliegt) 1 IG, 35,

Z a lil; i ti -- zaslíbili, zavázali se k emu slibem. Zalíbili panen-

stvie 291, 3.

Zá ni alek ^ zmatek. Coj' zámatku o haléi, to ti vdie, ktož u

'Praze bývají asto 161, 15.

Zámazné - plat za vymazání uložené dan cíli úkolu, Lóschungs-

gebiihr, 156, 36, 37.

Zámutek ^ zármutek, Zámutky a truchlosti 291, 34.

Zapiti se cím ^ zpíti se, opojili se, 195, 7. Zapilie duchovnie

195, 6.

Zaplaci ^ zaplatím, 174, 22.

Zapomanúti = zapomenouti, 35, 20.

Zapomenulý = eho kdo zapomnl. Zapomenulý hiech 235, 38.

ZápovJ z= naízení, píkaz, Anordnung, Gebot. Kdybychom ne-

drželi koslelnieho pikázánie, hiech bychom smrtelný z netbánic

na kostelní zápov mli 241, 13, 14.

Zápo vdný = zapovzený, prohibitus, verbolen. Ze se jest oženil

v zápovdný as (velito tempore) 91, 9. Zápovdné krm
200, 37.

Zapoviedati -^ naizovali. 1 jest Pražského kostela zápovéd pi
svátcích takalo, a tak ve všech Cechíich mají knžie svátky za-

poviedati 241, 15.

Zap rosili co = zamluviti, objednati, bestellen. Když mše zapro-

šijí (pro zaprošují) 253, 22, 34.

Zapsovati .= zpustošiti, zkaziti, vorderben, verhunzen, 159, 27,

Za ruko v a ti = zaruiti, zjistiti, Sicherstellung leisten, cavere de

judicio, 148, 17.

Záslona mel. quarn záclona, 53, 14.

Zastkmieti = zatkmti, kteréžto slovo Juiuiinaun (t-e Výboru 1.

str. 1277) laklo vykládá: comp. ex tkmieti, iter, tkýmati ^
ukryti, schovati, verstech en, verhehlen (r. (k, m inlens.) Pitom
se dokládá jednoho místa v rkp. Ncuberk. ze XIV vku: Ne-

rote sob slkmieli poklad('tv v zemi, nolile thesaurizare vobis

Ihesauros in terra; a ršak pravé tento piklad vede ke smyslu:

shromáždili, zusairimenscharren Qcf. tkáti, texere, zusammenfiigen,

inlens. tkýmati, tkmieti), kterýilo $mysl také zde s'tm jediný

dobe se hodí: Ženy lehké myslce a nestatené (helmbrechtné

ženy) vše sií ku pýše obrátily své snaženslvie ; neb tžce za-
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slkmiec (Icžcc nashroniáždíc), i almužny zapomenúc a drulidy ci-

•/.ieho zadnic, vše na nicha nakládají 103, 11.

Zalrhati cizielio =--. ulrhovali, dotýkali se, das fremde Gut an-

tasten, sich zueignen 100, 2,

Z ú vina 4= zavinní, Vcrscluilden 17, 23. 232, 2, 5.

Zavinilý = kdo zavinil, Vcrscliuldeter, 214, C.

Závrati ti ^ zvrátiti, v protivnou stranu obrátiti, zkroutili, abkeh-

ren, verdrehen. Oi se zavrátile (duál.) 278, 13.

Zavražditi (= zavražiti) se s nekýni ^ stáli se nepítelem. Kte-

ráž vdova má dietky, tch se jest druhým vdaním jako odekla

a s nimi se téžm zavraždila, i toho muže, kteréhož jim otimem
pojme 84, 8.

Zdržeti. Ktei-íž je (své stavy) práv zdrželi budu (fut. perf.)

,

125, 22.

Zelo -^ asto, zhusta, frequcnter (s/s/, zelo _ velmi, valde). A
zéloC se to nahodí 43, 8.

Ze viti --= zjevili, 141, 16. 142, 18 a t. d. všude bez rijjímkij.

Taktéž zevný = zjevný 237, 16, 17,

Zchodné = Abfahrtsgeld, 159, 23. Rkp. nius. I. . ii t i. 67

o platu tomto mluví takto: Zchodné proto móž pán s právem

vzieli podlé ureného obyeje od toho lovka, ješto od nho
jde: že práci má, když vyhošfuje zase od jinud lovka.

Zisk r z. KložE i z najsprostnjšieho lidu do nebes pijde, vše to

(pirozenie) z ziskrz pozná (^ na skrz, durch und durch. V rkp.

psáno jest.-z zyskrs) 304, 25.

Zkazce = vzkázce, oznamovatel, zvstovatel. Zákonóv svalých

zkazce 139, 35. Cf. Skázati.

Zkaženie = Verbrauch, consumtio. Jsií nkteré vci, jichž užitek

jest tch vcí zkaženie: jako ližitek vina neb chleba jest zkaženie

vína neb chleba 174, 13.

Zkenúti = zkehnouti, ztuhnouti, erstarren , slarr "Nverden. Již

ruce zkenule (duál.) 278, 12.

Zlá kó ž e = nevstka, ženina, merelrix, 228, 9.

Zlé slovo = pomluva, zlá povst, schlechter Ruf. Žehy sliehla se

zlého slova paní neb panna, a nedala do sebe zlého domnnie 238,

12. Cf. Písloví.

Zmatek = Nullitát. Písahu hledají zniatkóv 148, 14.

Z mek = zlý duch. Jáhel. Dotud jich zmek ne lak nuzí zlií žá-

dosti 3, 17. 203, 25.

Z mis a ti = zmizeli, evanescere, verschwinden. Milost zmiše (zmizíj

41,20.
Zobali = jísli. Mnozí zobí jchnd 309, 37,

Zpíti se = opiti se. Že se zpí (zpijí) lidé 175, 34.

Zpoiedili (pro vz-poiedili) = ustanovili, spoádati, ordinare, 27,

25. 118, 17, 21. 286, 8.

Zpoiezenie. Toto zdejšie královstvo své pósobí Bóh jcdniem

druhé zpoiezenie (t. íd jedno druhým) 119, 15.
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Zprávo v a ._ posuzcyra, pomluva, piclepava, 64, 8. Kvasíce

s klevetnými, s zpravovaci, s nesfydlivými a t. d. 93, 31.

Zpravovati = posuzovati, pomlouvali, 163, 33.

Zpraviti (pro vz-praviti) -^ narovnati, zpímiti, erigere, oufrichtcn,

181, 25.

Ztracenie z= zatracenie, Verdammniss, 183,38.
Zpr uiti se = zkiviti se, sich kriimmen, inflectere (^inde zprou-

eti) 137, 15.

Zrai*i se = vyjeviti, vyplniti se. Že se ái , snové, vdma,
vštby zraijí (pro zracuji) asto 11, 5.

Zita, 2 duál. praes. v. zieli = zíte, 100, 13.

Ziedlný = zetedlný, patrný, zjevný, siclilbar. Aby, jakož jest

dobré ziedlno protiv zlému, takéž viece dobré bylo ziedlno pro-

tiv mén dobrému 68, 4. 184, 19.

Zrudniti (^pro vz-rudi(i) == rudé, ervené uiniti, rólhen, roth far-

ben. Tak je (muedlníky Bflh) korunovav peslavnú korunu, jich

krví slavn zrudnnú 305, 45,

Zšeezenic = zšeedenie, 232, 1 . Cf. Šeredný.

Ztravie, n. = ztrava, potrava
,

pokrm a nápoj, victus. Kost, Le-

bensmiltel. Ano se jiní hrd mají u ztraví, neb v drahém riíše

199, 11.

Z vésti (pro vz-vésti) =. obrátiti, vynaložiti, užíti, verwenden. ak-
lif Bóh tak zpósobí , ež budeš moci mieti prázden; ovšemt jie

neslušie jinak zvésti (užívati, obrátiti), než aby se vždy s Bohem
kochal 127, 21. Aby ten as zvedl užiten 182, í.

Zvie a ta, ješto i na ped i na zad plna oí byla 2, 13 (Zjevení

sv. Jana IV. 6).

Zvieennice = zvíednice, hvzda veerní, nedvdice, Abendslern,

hesperus, 186, 28.

Zvláští = obzvláštní, singularis. Zvláští útcha 34, 34.

Zžedili se = roztoužiti se, 156, 24. Cf. Žediti,

Žádný = žádoucí, exoptalus, v\'unschenswerlh. Nkomu by pak ta

práce podlé svta byla žádná 195, 20.

Žaké (ex germ.. Scháker) = kejklí, Spassmacher
,

gesticulator

(Jungmann píše záke). Hudci, pištci, žakéi 171, 15; potom

hned ntie: hudci, pištci a kajkléi 171, 20.

Žalostiti eho = žalost míti, truchlili, dolere, betriibt sein, trau-

ern, 133, 18. 188, 9. 235, 3. Sjnu I co's nám uinil, že sme

žalostíce hledali tebe? 292, 27.

Žásatí se r= (frequ. terbi žásti se, žasnouti) = lekali se, dsiti

se, hroziti se , sich entsetzen, schaudern, pavere. Kakž se koli

žásá nkdy 224, 28.

Žediti se (takto se vbec píše; ale správnji bylo Ai/ žéditi podlé

žádati, jako tiežiti podlé tázali, iediti podlé po-ádati) = žádati,

toužili, Verlangen haben 70, 19, 21. 95, 47. 96, 21. Když kto

žcdí se, aby lajné vci vzvdl 183, 7.
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Žehrali nn se z eho _. pedslírali, vylýkft^i sob co, exprobrare,

arguere, sich Vorwiirfe inaclicn, 182, 31.

Želár _ žalá, 50, G. 187, 3.

Ženina nepoádná žena, nevslka, merelrix, 226, 16. 228, 3.

228, 11.

Živiti koho — pi živote zachovati, am Leben erhalten. Neživiá-lí

laného, zabil si jej 254, 17.

Živost _ živu bytí, život, das Belebtsein, Lebendigsein, vila. Ež

tlo trati živostí nebude moci 265 , 17. Bolest budií mieli tla,

vždy mrúc, ale ta živost v té bolesti jim nikdy nezhyne 265, 33.
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O pannách, ješto chtie za muž Ci

eho se mají slieci, klož chtie v manželstvo 62
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Stránka.

Knížky tetie.

o hospodáovi, o hospodyni a o eledi.

Hospodyniem múdrým 100

O pátee vci, již má hospodyn mieti do sebe . . . 101
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O pokorné hospodyni 104
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Ueným 140

Sudcieni • . 144

Pánóm 150

Vládykám 162
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Kterak má lovk skrze ty kuory pijíti do nebes . . . 177
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Aby se hriechu stiehl 185

Aby se lovk táhl k spravedlnosti 186
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O pokušení 196
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. 236
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